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

  

Markat.  

111. Numri i  regjistrimit të markës.  

151. Data e regjistrimit.  

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

210. Numri i kërkesës.  

220. Data e depozitimit të markës.  

300. Prioriteti.  

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 540. 

Riprodhimi i  markës.   

554. Marke trepërmasore.  

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve.  

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.  

551. Markë kolektive.  

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732. 

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

Albania / Shqipëria                    AL  

Algeria / Algjeria                    DZ  

Angola / Anguila                    AI  

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud             AG  

Argentina / Argjentina                  AR  

Aruba / Aruba                     AW  

Australia / Australia                   AU  

Austria / Austria                    AT  

Bahamas / Bahamas                   BS  

Bahrain / Bahrein                    BH  

Bangladesh / Bangladeshi                  BD  

Barbados / Barbados                   BB    

Belarus / Bjellorusia                   BY    

Belgium / Belgjika                    BE  

Belize / Belice                    BZ  

Benin / Benin                     BJ  

Bermuda / Bermuda                   BM  

Bhutan / Bhutan                    BT  

Bolivia / Bolivia                    BO  

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina             BA  

Botswana / Botsvana                   BW  

Bouvet Islands / Ishujt Buver                BV  

Brazil / Brazili                    BR  

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem              BN  

Bulgaria / Bullgaria                   BG  

Burkina Faso / Burkina Faso                 BF  

Burma / Burma                    MM  

Burundi / Burundi                    BI  

Cambodia / Kamboxhia                  KH  

Cameroon / Kameruni                  CM  

Canada / Kanada                    CA  

Cape Verde / Kepi i Gjelbër                 CV  

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                KY  

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore         CF  

Chad/ Cadi                      TD 

Chile / Kili                      CL  

China / Kina                     CN     

Colombia / Kolumbia                   CO  

Comoros / Komoros                   KM  

Congo / Kongo                    CG  

Cook Islands / Ishujt Kuk     

Costa Rica / Kosta Rika                  CR  

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte                CI  

Croatia / Kroacia                    HR  
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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  

Kenya / Kenia                     KE  
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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  

Qatar / Katari                     QA  
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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  

Uzbekistan / Uzbekistani                  UZ  
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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/ 2020/99 

(220)  06/02/2020 

(540)   

MOHAWK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH 

Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin/OT Rietz, Germany, DE 

(740) Eni Kalo 

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

(511) 5  Produkt që ka lidhje me bimë dhe/ose barishte për qëllim mjekësor domethënë, vajra 

mjekësor;produkte që kanë lidhje me bimë dhe/ose barishte, domethënë vajra medicinale, 

balsame medicinale,   tableta dhe kapsula për qëllime farmaceutike, secila me përmbajtje 

bimësh dhe/ose barishtesh;vajra medicinale, balsame medicinale,  tableta dhe kapsula për 

qëllime farmaceutike,  që përmbajnë secila rrëshira dhe vajra që rrjedhin nga bimë dhe/ose 

barishte;produkte ushqyese për qëllime mjeksore;produkte ushqyese për qëllime mjeksore 

me përmbajte bimësh dhe/ose barishtesh;produkte ushqyese për qëllime mjekesore që 

përmbajnë derivate të bimëve dhe/ose barishteve, domethënë rrëshira medicinale dhe vajra 

medicinale;kremra për lëkurën, sapune të ngurta dhe të lëngshme, aditivët e banjës, locione 

dushi, vajra dush, krem për trupin, vajra trupi, locione për fytyrën dhe trupin, qumësht per 

fytyre dhe trupi, locion për fytyrën, dhe përgatitjet për kujdesin e lëkurës secili me përmbajtje 

derivate bimësh dhe/ose barishtesh, për qëllime mjekësore;lubrifikantë seksualë personalë 

për qëllime mjekësore;leukoplast transdermal që përmban bimë dhe/ose barishte;sprai për 

gojën që përmban bimë dhe/ose barishte;secila nga produktet e lartpërmendura për lehtësimin 

e dhimbjes, për relaksim, për uljen e stresit dhe lodhjes, për përmirësimin e gjendjes 

shpirtërore, për ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm dhe mirëqenies, për lehtësimin e ankthit, 

për lehtësimin e depresionit, si një ndihmë për gjumin  

34  Duhan i papërpunuar, duhan i përpunuar dhe produktet e duhanit, të përfshira në klasën 

34, cigare të posacme, puro, cigarillo, duhan me dredhje, duhan për llullë, duhan për përtypje, 

duhani burnot, cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore;artikuj 

për duhanpirës, në veçanti kuti duhani, kuti cigaresh, mbajtës cigaresh, tavlla (të gjitha 

mallrat e lartpërmendura jo prej metali të çmuar apo të veshura me ta), letra cigaresh, tuba 

cigaresh, filtra cigaresh, llullat e pirjes së duhanit, aparate xhepi për cigare të dredhur, 

çakmakë, të përfshira në klasën 34; shkrepëse; bimë dhe/ose barishte për pirjen e duhanit;  

produkte bimësh dhe/ose barishtesh për pirjen e duhanit; artikuj për duhanpirësit, domethënë 

çanta për përdorim me bimë dhe/ose barishte; artikuj për duhanpirësit, domethënë vaporizues 

për gojën për duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit, domethënë, makinë grirëse për përdorim 

me bimë dhe/ose barishte;  
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(210)  AL/T/ 2020/534 

(220)  03/07/2020 

(540)   

GPTN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Stripe, Inc., Delaware corporation 

510 Townsend Street, San Francisco, California 94103 / USA, US 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 9  pjese zhvilluese te programit te shkarkueshme (SDK); programe kompjuterik te 

shkarkueshme per pranimin, menaxhimin dhe pagesen e fondeve perms nje rrjeti 

kompjuterik; azhornime elektronike te programit, konkretisht, programe kompjuterike te 

shkarkueshme dhe skedare te te dhenave shoqeruese te shkarkueshme per azhornimin e 

programit kompjuterik per pranimin, menaxhimin dhe pagesen e fondeve perms nje rrjeti 

kompjuterik; programe kompjuterike te shkarkueshme per perdorim si nje aplikacion 

nderfaqe programimi (API) per pranimin, menaxhimin dhe pagimin e fondeve perms nje 

rrjeti kompjuterik  

36  sherbime financiare, konkretisht, duke siguruar pranimin, menaxhimin dhe pagesen e 

fondeve permes nje rrjeti kompjuterik;  sherbime financiare, konkretisht, dhenia e 

sherbimeve te transfertet elektronike te fondeve permes nje rrjeti kompjuterik  

42  sherbime kompjuterike, konkretisht, dhenia e perkohshme e sherbimeve te perdorimit te 

programit kompjuterik jo-te shkarkueshem per pranimin, menaxhimin dhe pagesen e fondeve 

permes rrjetit kompjuterik  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/546 

(220)  09/07/2020 

(540)   

MESSAPICO 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Mottura Vini del Salento s.r.l. 
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Piazza della Repubblica 19, 20124 Milano, IT 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 33  Pije alkoolike, me përjashtim të birrës.  

(210)  AL/T/ 2020/605 

(220)  29/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) host 

(591)  Blu; bojëqielli; e kaltër; e verdhë 

(732)  Adion Gorani 

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Tish Daija, Hyrja 2, Ap 18, Kati 3, 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) 38   sigurimi i bisedave në internet; transmetim nga rrjetet optike / transmetim me fibra 

optike; shërbime të buletinit elektronik [shërbimet e telekomunikacionit]; informacion rreth 

telekomunikacionit; dhenie me qira e modemeve; shërbime të agjencive të lajmeve; shërbime 

telefonike [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik]; dhenie me qira e 

pajisjeve të telekomunikacionit; shërbimet e telekomunikacionit dhe shërbimet e kryqëzimit; 

shërbime telekonferenciale; shërbime telegrafike; shërbime telefonike; transmetim satelitor; 

radio transmetim; transmetim pa tel; shërbime të videokonferencës; transmetimi i skedarëve 

dixhital;transmetim televiziv; transmetim televiziv kabllor.  

42   Inxhinieri; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; programim kompjuterik; 

dizanjim i softuereve kompjuterike; dizanjim i sistemeve kompjuterike; konsulencë për 

softuer kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

kompjuterike; konsulence në projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; stilim 

[dizajn industrial]; krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit për të tjerët; krijimin dhe 

dizanjimin i indekseve të informacionit të internetit për të tjerët [shërbimet e teknologjisë 

informative]; konsulencë për sigurimin e të dhënave; shërbime të enkriptimit të të dhënave; 

magazinim elektronik të të dhënave; dizajn industrial; teknologji informacioni [IT] 

konsulence; instalim i programeve kompjuterike; konsulencë për siguri në internet; 

mirëmbajtjen e softuerit kompjuterik; kërkime mekanike; monitorimi i sistemeve 



 Buletini i Pronësisë Industriale  13 

kompjuterike me qasje të largët; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet; 

shërbime laboratorike shkencore; kërkime shkencore; kryerjen e studimeve teknike të 

projektit; konsulencë teknologjike; planifikime urbane; konsulencë për dizajnimin e faqeve 

te internetit; kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; qiradhenie e serverave në 

internet;shërbime të vërtetimit të përdoruesit që përdorin teknologji për transaksionet e 

tregtisë elektronike; shërbime të vërtetimit të përdoruesit duke përdorur një teknologji të 

vetme të hyrjes për aplikacione softuerësh në internet; azhurnimi i programeve kompjuterike.  

45   Qiradhenie e emrave të domain-it në internet; licencimin e [sherbimeve juridike] ne 

kuader te botimit te programeve kompjuterike; 

licencimi i programeve kompjuterike [sherbime juridike]; regjistrimi i emrave të domain-it 

[shërbimet juridike];shërbimet e ofruara nga avokatët, asistentët ligjorë dhe avokatët 

personalë, per individët, grupeve të individëve, organizatave dhe ndërmarrjeve;shërbimet e 

hetimit dhe mbikëqyrjes që lidhen me sigurinë fizike të personave dhe sigurinë e pronës së 

prekshme;shërbimet që u ofrohen individëve në lidhje me ngjarjet shoqërore, siç janë 

shërbimet e shoqërimit (escort) shoqëror, agjencitë martesore, shërbimet e 

varrimit;Shërbimet e prezantimit social, të rrjetit dhe të takimeve;Sigurimi i qasjes në bazat 

e të dhënave kompjuterike dhe në bazat e të dhënave të kërkuara online në fushat e rrjetit 

social, prezantimit social dhe takimeve;Sigurimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, shërbimeve të bamirësisë, filantropisë, 

shërbimeve vullnetare, publike dhe komunitare, si dhe aktiviteteve humanitare;Sigurimi i 

shërbimeve të përkujdesjes për të tjerët, konkretisht prenotimi i rezervimeve, lehtësimi i 

blerjeve, rregullimi i dërgesave, marrja e porosive personale të kërkuara, dhënia e 

rekomandimeve për produktet dhe shërbimet, sigurimi i informacionit specifik të 

konsumatorëve për plotësimin e nevojave individuale dhe sigurimi i lajmërimeve dhe 

njoftimeve elektronike;Shërbimet e rrjeteve sociale në internet;Sigurimi i informacionit në 

formën e bazave të të dhënave që paraqesin informacion në fushat e rrjetëzimit social dhe 

prezantimit sociale;Shërbimet e verifikimit të përdoruesve;Shërbimet e verifikimit të 

identifikimit;Shërbimet e verifikimit të identifikimit të biznesit;sherbime ligjore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/631 

(220)  07/08/2020 

(540)   

ONE PAY 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PAY 

(591)   

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS  

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

(740) Erion Xhepa   
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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/ 2020/646 

(220)  14/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Sposa 
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(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Besjana Mili 

Rruga Shyqyri Berxolli, P.31, Kati 7, Apt.25 Tirane, AL 

(740) Besjana Mili 

Rruga Shyqyri Berxolli, P.31, Kati 7, Apt.25 Tirane 

(511) 45  Sherbime personale dhe sociale (martesa, fejesa, ditelindje dhe evente te tjera):  

dhenie me qira e veshjeve per evente te ndryshme (kryesisht fustane nuserie);  dhenie me 

qera e veshjeve per festa/ mbremje;  ceremoni martesore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/674 

(220)  25/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Cloud Enhance Your communication 

(591)  blu; blu e errët 

(732)  JULIAN DEMETI 

Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3, nr. 25 Tiranë, 1001, AL 

(740) JULIAN DEMETI 

Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3, nr. 25 Tiranë, 1001 

(511) 42  një sistem kompjuterik ku të dhënat dhe programet janë të ruajtura në 

pajisjet/serverat e kompanisë që ofron këtë shërbim kundrejt një pagese tek të cilat 

përdoruesit kanë akses/qasje nëpërmjet internetit.  
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(210)  AL/T/ 2020/675 

(220)  25/08/2020 

(540)   

Communis.Cloud Enhance your 

communication 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Cloud Enhance your communication 

(591)   

(732)  JULIAN DEMETI 

Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3, nr. 25 Tiranë, 1001, AL 

(740) JULIAN DEMETI 

Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3, nr. 25 Tiranë, 1001 

(511) 42   Një sistem kompjuterik ku të dhënat dhe programet janë të ruajtura në 

pajisjet/serverat e kompanisë që ofron këtë shërbim kundrejt një pagese tek të cilat 

përdoruesit kanë akses/qasje nëpërmjet internetit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/779 

(220)  22/09/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)  e zezë 

(732)  Xhensila Beti 

Rruga Idriz Collaku, P.28, shk.1, Ap.16, 1004., AL 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 35  shërbimet e marredhënieve me mediat; modelimi për reklamim ose promovim të 

shitjeve; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; veshja e vitrinave; marketing i 

synuar.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/858 

(220)  20/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) diet 

(591)  e gjelbërt; e bardhë 

(732)  VITAMER sh.p.k. 

Rruga Bill Clinton, Hy-3 Kati 2, Nr.10, 10000 Prishtinë, Kosovë (KS), KS 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, hyrja 17, ap.28, Tiranë 

(511) 3  produkte me bazë natyrore për kujdesin për trupin dhe bukurinë;vajra 

esencash;produkte kozmetike për banjë;balsam, jo për qëllime mjekësore;kremëra për 

lëkurën (kozmetikë);deodorante prej produktesh natyrale për njerëzit;ujë 

aromatik;shampo;locione flokësh; kozmetikë;xhel masazhi bio për qëllime jo-

mjekësore;përgatitje kozmetike për dobësim dhe mireqenien e trupit  

5  pije e shurupe dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; lëndë dietetike përshtatur për 
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përdorim mjekësor; preparate ushqimi (dietetike) përshtatur për qëllime mjekësore;  bimë 

(mjekësore); çaje bimore për qëllime mjekësore;  shtesa ushqimore për mjekim e mireqenie 

(që shiten në farmaci); kripra banje për qëllime mjekësore; preparate vitaminash; 

dezinfektues dhe antiseptikë me bazë e përbërje bimore e natyrore  

29  mish, peshk, shpezë dhe gjah;ekstrakte mishi;fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara;përfshi fruta dhe perime bishtajore dhe arrore, pelte, reçel, 

komposto;vezë, qumësht dhe produktet e qumështit;vajra dhe yndyra bimore.  

30  kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje;miell dhe përgatitje të 

bëra nga drithëra, makarona, bukë, ëmbëlsira dhe cokollata, akullore të ngrënshme;mjaltë, 

shurup melasë;maja, pluhur për pjekje;mustardë;uthull, salca [kondimente];erëza  

31  produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe pyjore dhe farëra që nuk përfshihen në klasat e 

tjera;kafshë të gjalla;fruta dhe perime të freskëta;dhe të kutivuara në sera, fara, bimë dhe lule 

të gjalla;ushqime për kafshë, malt.  

32  birra;ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  pije  e shurupe alkoolike për mirëqenien e trupit, për arsye dietetike dhe për rritjen e 

imunitetit.  

41  trajnim mjekësor dhe kurativ, trajnim për kujdesin për bukurinë, shërbime trajnimi dhe 

edukimi, trajnim për kujdesin shëndetësor, organizimi i trajnimit, trajnimi i bazuar në 

kompjuter, trajnim në internet, edukim nëpërmjet programeve kompjuterikë, arsimim, 

edukim dhe organizim i kurseve të kujdesjes, ofrimi i kurseve të arsimit për të tretë të gjitha 

në lidhje me dobësimin dhe mirëqenien e trupit dhe për një shëndet të mirë.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/909 

(220)  04/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) Online 

(591)  blu; e verdhë; gri 

(732)  Banka Credins sha 

Rr.''Vaso Pasha'', nr.8, Tirane, AL 

(740) Ardit Kola 

Rr.''Vaso Pasha'', nr.8, Tirane 

(511) 36  Veprimatari financiare, monetare dhe bankare te te gjitha llojeve nepermjet 

aplikacionit e-banking, te perfshira ne klasen 36.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/920 

(220)  06/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) beauty 

(591)   

(732)  Nova Company Ltd 

Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue Victoria Seychelles, SC 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie;preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapunë;parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, 

locione për flokë;pastë dhëmbësh;rrobë gërryese;letër gërryese;abrazivë (gërryes);ngjitës për 

ngjitjen e flokëve fals;ngjitës për qëllime kozmetike;preparate për aromatizimin e 

ajrit;qumësht bajame për qëllime kozmetike;vaj bajame;sapun me bajame;preparate me aloe 

vera për qëllime kozmetike;sapun anti-djersë;artikuj anti-djersë [artikuj tualeti];balsam, 

përveç atyre për qëllime mjekësore;preparate kozmetike për dush;maska bukurie;sprucues 

për freskimin e frymëmarrjes;preparate për pastrimin e protezave;sete kozmetike;preparate 

kozmetike për qëllime dobësimi;kremëra kozmetikë;lustrues për proteza;sapun 

deodorant;deodorantë për njerëz ose për kafshë;depilatorë;preparate depilatore;preparate 
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dushi për higjienë vetjake ose për qëllime parfumosjeje [artikuj tualeti];ngjyra 

kozmetike;parfum (Eau de Cologne);produkte kozmetike për vetulla;lapsa për vetulla;ngjitës 

për ngjitjen e qerpikëve fals;preparate kozmetike për qerpikë;qerpikë fals;thonj fals;ngjyrues 

për flokë;bojëra për flokë;llak për flokë;preparate për valëzimin e flokëve;shkopinj kashte 

(joss sticks);shkëlqyes buzësh;buzëkuq;locione për qëllime kozmetike;shami të lagura me 

locione kozmetike;make-up;pudër make-up;preparate për make-up;preparate për heqjen e 

make-up-it;rimel;ngjitës me figura për thonjtë;preparate për kujdesin ndaj thonjve;pastrues 

thonjsh;llak për thonj;vajra për qëllime kozmetike;vajra për parfume dhe aroma;lapsa 

kozmetike;parfume;vazelinë për qëllime kozmetike;pomada për qëllime 

kozmetike;preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës;kremëra zbardhues për lëkurën;ton 

ngjyrues për sytë;laps vijëzues për sytë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/932 

(220)  12/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)  00003512838  16/07/2020  UK 

(526 ) SPORTS 

(591)  E kuqe; e bardhe; blu. 

(732)  Sportsdirect.com Retail Limited 

Unit A, Brook Park East,  Shirebrook,  NG20 8RY, United Kingdom, UK 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 25  Veshje; këpucë; mbulesa koke; xhupa me kapele (anoraks); shirita [veshje]; helmeta 

(kapele me grykë), të cilat ekspozojnë vetëm një pjesë të fytyrës ( balaclavas); rripa [veshje]; 

rripa prej imitimi të lëkurës; rripa prej lëkure; çizme; mushama e lehtë rezistente nga shiu 

(cagoules); kapele (dushi -); kapele [veshje koke]; veshje e jashtme liturgjike e veshur nga 

klerikët (chasubles); pallto; fustane; veshje për ushtrime; veshje të modës; xhaketa, çizme 

dhe jelekë peshkimi; thasë në formë xhupash për veshje të peshkimit (smocks); këpucë 

futbolli (kopaçka); fanella (ndërresa) për futboll; këpucë me qafa pa lidhëse (gaiters)(-çizme-

shoshonka); doreza; kapele; trikotazhë; xhaketa; xhinse; veshje për kohën e lirë; veshje të 
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kohës së lirë; veshje të lehta; veshje liturgjike (maniple); kollare; veshje mbrojtëse për sërf; 

xhaketa pa mengë-jelek; replika veshjeje për tifozët e futbollit; veshje mbrojtëse, doreza, 

mbulesa koke dhe këpucësh (përveç atyre për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet); veshje 

të skijimit-kominoshe me kraharorë (salopeta); breza ose fjongo me ngjyra që mbahen prej 

krahu deri në kofshën e kundërt (saches); shalle; këmisha; këpucë; veshje për ski; maska për 

gjumë; veshje gjumi; mantela uniformë (smocks); çorape; artikuj sportiv (veshje) për 

përdorim për kuaj; artikuj sportiv [veshje]  për përdorim për kuaj; veshje sportive; veshje 

sportive rezistente; kapele sportive (përveç helmetave); mbathje sportive, çizme për ecje; 

uniforma sportive; veshje sportive; kunja për këpucë futbolli ; pantallona të shkurtra për surf; 

kostume per larje; veshje termike; veshje trajnerësh; pantallona; bluza; veshje të brendshme; 

jelekë; çizme per ecje; veshje të papërshkueshme nga uji dhe të papërshkueshme nga kushtet 

atmosferike; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje rezistente në kushte atmosferike; 

kostume trupi për zhytje, por që nuk janë rezistente ndaj ujit; veshje për ngrohjen e trupit(wet 

suits); shami koke (wimples); rripa dore [veshje]; të gjitha mallrat e përmendura me sipër, 

duke përjashtuar veshje për çiklistë; pjesë, pajisje dhe komponentë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; kontabiliteti, 

mbajtja e librave dhe auditimi; kontabiliteti;  faturat (hartimi i pasqyrave të dëshmive -); 

administrimi (komercial -) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, i një 

programi zbritjeje për të mundësuar pjesëmarrësit të vendosin zbritje në mallra dhe shërbime 

përmes përdorimit të një kartele anëtarësie në zbritje, gara për qëllime reklamimi, programe 

të lojalitetit të konsumatorit-besnikërisë, skema të besnikërisë dhe stimulimit të klientit, 

programet e besnikërisë që përfshijnë zbritje ose shtytje-stimulim, programe shpërblimesh 

besnikërie, skema anëtarësie, abonim në gazeta [për të tjerët], skema stimuluese shitjeje dhe 

promovuese, programe stimuluese të promovimit të shitjeve, punë biznesi të franchise, 

çështje biznesi të dyqaneve me pakicë; administrata në lidhje me metodat e marketingut dhe 

shitjeve; shërbime të kartelës së besnikërisë administrative; përpunimi administrativ i 

urdhëresave; shërbime të mbështetjes administrative dhe sherbime të përpunimit të të 

dhënave; shërbime reklamimi, marketing dhe shërbime të promovimit; reklamimi për të tjerët 

në internet; shërbimet e reklamimit dhe marketingut të ofruara me anë të mediave sociale; 

reklamim me porosi postare; reklamimi i mallrave të shitësve të tjerë, duke u mundësuar 

klientëve të shohin dhe krahasojnë me lehtësi mallrat e atyre shitësve; reklamimi veçanërisht 

i shërbimeve për promovimin e mallrave; shërbime reklamuese për promovimin e tregtisë 

elektronike; reklamimi përmes të gjitha mjeteve të komunikimit publik; këshilla në lidhje me 

menaxhimin e biznesit të klubeve të fitnesit; këshilla në lidhje me funksionimin e biznesit të 

klubeve shëndetësore; rregullimi dhe drejtimi i ngjarjeve reklamuese, panairëve dhe 

ekspozitave për qëllime biznesi dhe reklamimi; rregullimi i transaksioneve tregtare, për të 

tjerët, përmes dyqaneve online  në internet; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; 

rregullimi i shfaqjeve për qëllime komerciale, shfaqjeve për qëllime tregtare, ekspozitave për 

qëllime reklamimi, ekspozitave për qëllime komerciale, prezantimeve për qëllime reklamimi, 

prezantimeve për qëllime komerciale; rregullimi i prezantimit të botimeve të të tjerëve ne 

internet online, në revista elektronike, në media informacionesh, në paketa mediatike, në 

shërbime telekomunikuese për të tjerët; shërbime të ankandit; auditimi; postimi i faturave; 

shërbimet e krijimit të markave, vlerësimit, pozicionimit, strategjisë dhe testimit të markës; 

shërbime të administrimit të biznesit për përpunimin e shitjeve të bëra në internet; këshilla 
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dhe konsulencë biznesi në lidhje me franchise; shërbime këshilluese biznesi; shërbime të 

analizës së biznesit dhe informacionit, edhe hulumtim të tregut; vlerësime të biznesit; ndihmë 

biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime këshillimi dhe këshilluese biznesi; 

shërbime këshillimi biznesi në lidhje me menaxhimin, marketingun dhe promovimin e 

fushatave për mbledhjen e fondeve-mjeteve; analizave e të dhënave të biznesit; shërbime të 

informacionit të biznesit; pyetje (kërkimet) në lidhje me biznesin; shërbime të inteligjencës 

afariste; hetimet e biznesit; konsulencë për menaxhim biznesi dhe organizim; menaxhim 

biznesi për dyqane, lokale argëtimi, hotele, artistë interpretues, personalitete sportive, pika 

shitjeje me pakicë, klube sportive, ambiente sportive, lokale sportive, sportistë, komplekse 

pishine, pika shitjeje me shumicë dhe pakicë; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime 

të monitorimit dhe këshillimit të biznesit, përkatësisht, ndjekja e përdoruesve dhe reklamimi 

i të tjerëve për të siguruar strategji, shikueshmëri, udhëzime marketingu dhe për analizimin, 

kuptimin dhe parashikimin e sjelljes dhe motivimit të konsumatorit dhe trendet e tregut; rrjete 

biznesi; funksionimi afarist i qëndrave tregtare dhe qëndrave të mëdha  tregtare; shërbime 

këshillimi për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; shërbime të planifikimit të biznesit; 

shërbime të promovimit të biznesit; hulumtim biznesi; shërbime të planifikimit strategjik të 

biznesit; shërbime klerike për marrjen e porosive të shitjes; mbledhja e statistikave të 

biznesit; administrata tregtare e licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerë; shërbime 

këshillimi tregtar; informacion tregtar; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët 

[dyqan për këshilla për konsumatorët]; asistencë për menaxhim tregtar ose industrial; 

menaxhimi i ndërmarrjes [për të tjerët]; shërbimet e krahasimit të blerjeve; përpilimi i 

reklamave për përdorim në faqet e internetit në internet; përpilimi i informacionit të biznesit; 

përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; 

përpilimi, prodhimi dhe shpërndarja e çështjeve të reklamave; përpilimin dhe mirëmbajtjen 

e drejtorive në internet; shërbime të regjistrimit të të dhënave kompjuterike; menaxhim i 

kompjuterizuar i skedarëve; këshillimi në teknikat e shitjeve dhe programet e shitjeve; 

shërbime këshillimi në lidhje me marketingun; shërbime këshillimi në lidhje me publicitetin; 

planifikimi i korporatave; analiza e çmimit të kostos; shërbime të klubit të klientëve dhe 

shërbime të besnikërisë së klientit, për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose 

reklamuese; përpunimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të dhënave; demonstrimi i mallrave; 

shërbime të reklamimit dixhital; marketing digjital; reklama direkte me postë; përhapja e 

çështjeve të reklamave; shpërndarja e materialit reklamues, marketing dhe promovues; 

shpërndarja e mostrave; riprodhimi i dokumenteve; parashikimi ekonomik; ekspertë të 

efikasitetit; agjensi punësimi; marketing i ngjarjeve; shërbimet e agjensisë së eksport-

importit; ekspozita të shfaqjeve të modës për qëllime tregtare; shfaqje të modës për qëllime 

promovuese (organizimi i -); menaxhimi i skedarit (i kompjuterizuar -); franchise (këshilla 

biznesi në lidhje me -); shërbimet e menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve njerëzore; agjenci 

import-eksporti; informacion në lidhje me metodat e shitjes; shërbime informacioni në lidhje 

me reklamat; faturim; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; shërbimet e programit 

të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; reklamat e revistave; shërbime me pakicë për porosi 

me postë për veshje; reklama me porosi postare; menaxhim (shërbime këshilluese për biznes 

-); ndihmë për menaxhim; analiza e tregut dhe shërbime kërkimore; marketing; hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marketingut; marketing i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

duke shpërndarë kupona; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; shërbime të 

prerjes/shkurtimit të lajmeve; makina dhe pajisje me qera për zyra; reklamim on-line; 
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reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; reklama në internet dhe me email, përfshirë 

zhvillimin dhe prodhimin e fushatave të mediave sociale dhe masave virale të marketingut; 

marketing online; shërbime të porositjes në internet; sondazhi i opinioneve; organizimi i 

programeve të besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, promovuese ose reklamuese; 

organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i 

tërheqjeve të çmimeve për qëllime reklamimi; organizimi i promovimeve duke përdorur 

media audio-vizuale; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë, skemave stimuluese, 

shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese; organizimi i ekspozitave, ngjarjeve, ekspozitave, 

panaireve dhe shfaqjeve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; shërbime të jashtme 

[ndihmë biznesi]; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhim të personelit; 

rekrutim i personelit; shërbime të fotokopjimit; vendosja e reklamave dhe shfaqjeve 

promovuese në faqet elektronike të arritura përmes rrjeteve kompjuterike; planifikimi i 

strategjive të reklamimit dhe marketingut; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; prezantimi 

i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të krahasimit 

të çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera]; sherbimet e demonstrimit të produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së 

produkteve; informacion për shitjen e produkteve; prodhimi i materialit reklamues dhe 

reklama; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve duke shpërndarë kupona, me anë të një skeme kartelash 

shpërblimesh besnikërie, përmes programeve të kartelave të zbritjes, përmes administrimit 

të shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese që përfshijnë pulla tregtare, duke dhënë pikë 

blerjeje për përdorimin e kartelave të kreditit, përmes ngjarjeve promovuese, përmes 

shpërndarjes së materialit të shtypur dhe konkurseve promovuese; promovimi i shitjes së 

shërbimeve [në emër të të tjerëve] duke organizuar reklama; promovimi i garave dhe 

ngjarjeve, mallrave dhe shërbimeve për të tjerët, mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit, ngjarjeve speciale, garave sportive dhe ngjarjeve; shërbime promovuese të 

cilat kanë të bëjnë me ngjarjet e sportit; menaxhim promovues për personalitete sportive; 

shërbime promovuese; ofrimi-sigurimi i një udhëzuesi të kërkueshëm për reklama në internet 

që paraqet mallrat dhe shërbimet e shitësve online në internet; sigurimi i hapësirës 

reklamuese në një faqe në internet; sigurimi i informacionit të biznesit përmes internetit; 

sigurimi i informacionit tregtar për konsumatorët; sigurimi i informacionit mbi produktin e 

konsumatorit përmes internetit; sigurimi i informacionit në lidhje me organizimin dhe 

kryerjen e programeve vullnetare dhe projekteve të shërbimit komunitar; sigurimi i 

informacionit të tregut në lidhje me produktet e konsumit; sigurimi i informacionit për blerje; 

sigurimi dhe shpërndarja e informacionit të biznesit, materialeve reklamues dhe reklamave 

në lidhje me ekspozitat, shfaqjet tregtare dhe ekspozitat për qëllime biznesi; sigurimi dhe 

shpërndarja e informacionit të biznesit, ndihma dhe këshillat për pjesëmarrësit në ekspozitë, 

vizitorët dhe ekspozuesit; sigurimi dhe marrja me qeratë e hapësirës, kohës dhe medias 

reklamuese; sigurimi i një tregu online në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen 

e produkteve dhe artikujve që do të blihen; sigurimi i informacionit dhe shërbimeve 

këshilluese në lidhje me tregtinë elektronike; ofrimi i shërbimeve online të krahasimit të 

çmimeve; marrëdhëniet me publikun; publikimi i teksteve publicitare; publicitete; shërbimet 

e zhvendosjes për bizneset; marrja me qira e hapësirës reklamuese, kohës së reklamimit në 
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mediat e komunikimit, makinave dhe pajisjeve të zyrës, makinave të fotokopjimit, automatet 

e makinave; kërkime për qëllime biznesi; shërbime kërkimore në lidhje me reklamën dhe 

marketingun; shërbime të shitjes me pakicë të veshjeve; shitja me pakicë e kartelave të 

parapaguara të palëve të treta për blerjen e veshjeve; shërbimet e shitjes me pakicë të 

kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen e shërbimeve argëtuese; shërbime të 

rregullimit të vitrinave të dyqaneve të shitjes me pakicë; promovimi i shitjeve; promovimi i 

shitjeve për të tjerët me anë të kartelave të privilegjuara të përdoruesve; promovimi i shitjeve 

përmes programeve të besnikërisë së klientit; promovimi i shitjeve në pikën e blerjes ose 

shitjes, për të tjerët; shërbime sekretarie; shërbime për rregullimin e vitrinave të dyqaneve; 

kërkimi i sponsorizimit; përshkrimi i informacionit në një paketë mediatike ; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime të agjensisë së talenteve; 

përgatitja e taksave; shërbime telekomunikuese (rregullimi i pershkrimit të informacioneve 

në ) për të tjerët; shërbime telemarketingu; përgjigjje telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm; reklamat televizive shërbime të shfaqjeve tregtare dhe ekspozitave tregtare; 

transkriptimi; shtypja; përditësimi i materialit reklamues; përpunimi i teksteve; shkrimi i 

teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

kimikateve për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë 

dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastik të papërpunuar, përberës për shuarjen 

e zjarrit dhe  përberje  parandaluese për zjarr, përgatitje kalitjeje dhe bashkimi-saldimi, 

substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe mbrojtje, ngjitës për përdorim në industri, 

shtuko(kit) dhe mbushës të tjerë paste, plehrash, plehëra-mbeturina, përgatitje biologjike për 

përdorim në industri dhe shkencë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë, me shumicë dhe me postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave, bojrave, llaqeve, ruajtësve kundër ndryshkut 

dhe kundër demtimit të drurit, ngjyruesve, njollave, bojrave për shtypje, shënjim dhe 

gdhendje, rrëshira natyrore të papërpunuara, metale në formë petë dhe pluhur për t'u përdorur 

në pikturë, dekorim, shtypje dhe art, mordant-fiksues, ngjyra, ngjyrosës, pigmente dhe bojra, 

lëndë ngjyruese, ngjyra ushqimore, ngjyrosës ushqimi, kartrixhe-fishekë ngjyrë toneri, të 

mbushura, për printera dhe fotokopjues; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë edhe postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kozmetikës jo-mjekësore dhe përgatitjeve higjienike, 

produkte dentare jo-mjekësorë, parfumeri, vajra esenciale, preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim preparate pastruese dhe gërryese, 

preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesit për bukurinë, produkte kozmetike, tualete, 

preparate të higjienës orale, parfumeri dhe aromë, përgatitje për pastrimin e kafshëve, 

ekstrakte aromatike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

aromatizueve për shtëpi, preparatave të lavanderisë, preparatave të pastrimit dhe lustrimit të 

lëkurës dhe këpucëve, preparatave të pastrimit të automjeteve, sapun kundër djersitjes, anti-

djersë, preparate për rrezitje artificiale, locione për banjo, kripra për banjo jo për qëllime 

mjekësore, zbutës të mjekrës, produkte për kujdesin e bukurisë, maska bukurie; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e preparateve 

zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, pastrues dhe 
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gërryes, produkte të kujdesit për trupin, pudër-pluhur trupi, krem për çizme, lustrues për 

çizme, agjentë pastrues për duar, preparate për  pastrim, pastrues, qumësht për pastrim për 

qëllime tualeti, materiale ngjyrosëse, pajisje kozmetike, preparate kozmetike për nxirje të 

lëkurës, produkte kozmetikë -krem; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e mjeteve dentare, sapunëve deodorantë, deodorantëve, preparateve 

depiluese, detergjentëve, sapunëve dezinfektues, lëndëve ngjyrosëse (kozmetike), ngjyrave 

për mjekër, kolonjë, pllaka zmerile (gërryes), rroba zmerile, rroba zmerile për pastrimin e 

thonjve, letër zmerile-gërryese, vajra esenciale, tush për qepalla, kozmetikë për vetullat, 

lapsa për vetullat, xhel për përdorim në flokë, preparate për zbardhjen e flokëve, produkte 

për kujdesin e flokëve, ngjyrosës të flokëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me shitjen e bojrave të flokëve, locione flokësh, preparate për vendosjen e flokëve, 

llak për flokët, preparate për valëzimin e flokëve, preparate për kujdesin e duarve, balsam 

buzësh [jo-mjekësor-], locione për qëllime kozmetike, grim, pluhur-pudër grimi, preparate 

për grim, preparate për heqjen e grimit, sapunë mjekësor, krem hidratues, preparate pastruese 

të gojës, preparate për kujdesin e thonjve, manikyr për thonj, preparate për heqjen e llakut të 

thonjve, llak të thonjve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime te shitjës me pakicë,  me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e përgatitjeve jo-mjekësore për përdorim pas rrojes, përgatitje tualeti jo-mjekësore, vaj për 

trupin, vajra për qëllime kozmetike, vajra për parfume dhe aroma, parfumeri, parfume, 

preparate për kujdesin e trupit, preparate për freskimin e frymëmarrjes [jo mjekësore], 

locione para rroje dhe pas rroje, shampo, preparate për rroje, sapunë rroje, bojra për këpucë, 

luster për këpucë, dyll për këpucë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e preparateve për dush, produkte për kujdesin e lëkurës, përgatitje për lëkurën, 

sapunë, pastrues njollash, preparate për nxirje nga dielli, pudër talk, ngjyrues dhe locione të 

gjitha për flokët dhe mjekrën , pëlhura të lagura me locione kozmetike, artikuj tualeti, ujë 

tualeti, artikuj tualeti, peshqirë që përmbajnë përgatitje jo mjekësore të tualetit, preparate për 

larje dhe banjo; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

vajrave dhe yndyrave industriale, dyllit, lubrifikantëve, thithësve të pluhurit, lagështimin dhe 

përbërje për thithje pluhuri, lëndë djegëse dhe ndriçues, qirinj dhe fitila për ndriçim, aditivë 

jo-kimikë të karburantit, lesh për përdorim si lëndë djegëse, qirinj të pemës së Krishtlindjes, 

energji elektrike, dyll për çizme, këpucë dhe lëkurë, dyll ndriçues, vajra për bojra-ngjyra; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te 

shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qirinjve të 

parfumuar dhe aromatizues, pastrues (përbërje thithjeje pluhuri për -), fitilave të lyer me dyll,  

vaj tekstil, preparateve farmaceutike,  mjekësore dhe veterinare, preparatave sanitare për 

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

veterinar, ushqim për foshnje, suplemente dietike për qënie njerëzore dhe kafshë, allçi , 

materiale për fashim, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

postë direkte në lidhje me shitjen e dezinfektuesve, preparateve për shkatërrimin e parazitëve, 

fungicidet, herbicide, fasho ngjitëse, ngjitëse për protezat, preparatet për freskimin e ajrit, 
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analgjetikët, preparatet antiseptike, kulturat bakteriologjike për -), fasha dhe veshje, rripa për 

peceta sanitare [peshqirë], aromatizues të ajrit të makinave ; karbohidrate në formë të 

lëngshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

përçuesve kimikë për elektroda elektrokardiografike, krem të ftohtë për trajtimin e lëndimeve 

sportive, preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit, plotësues dietik për njerëz dhe kafshë, 

pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura 

për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje, përgatitje dietike të ushqimit që 

kanë një përmbajtje të ulët yndyre [përshtatur për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ushqimeve dietike të përshtatura për personat 

që kanë çrregullime komplekse metabolike për qëllime mjekësore, substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor, substanca dietike për përdorim mjekësor në kontrollin e 

peshës trupore, dezinfektues për qëllime higjienike, larje qensh, pije kryesisht mineralesh ose 

vitamina, barna për qëllime mjekësore, kuti të mbushura të ndihmës së shpejtë, pajisje shtesë 

ushqimore; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

ushqimeve për personat që kanë çrregullime të ndërlikuara metabolike, fasho garzë [veshje], 

preparate për pastrimin e duarve, komplete që përmbajnë preparate mjekësore, materiale për 

fashim, zëvendësim vaktesh dhe përzierje dietike për pije, pluhur zëvendësues të vaktit, 

ushqim mjekësor për sportistët, ushqime mjekësore për persona sportivë [vitamina ose 

minerale], preparate medicinale dhe substanca; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e preparateve dhe substancave minerale dhe proteina, pije minerale 

[mjekësore], relaksues të muskujve, preparate dhe substanca natopatike dhe homeopatike, 

lëndë ushqyese dhe përberje ushqimore, shtesa ushqimore dhe dietike, oksigjen për qëllime 

mjekësore, pesticide, preparate dhe substanca farmaceutike, preparate bimore dhe ekstrakte 

për përdorim si suplemente dietike, suva; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e koncentrateve ushqimore dietike me pluhur dhe substancave dietike 

për përdorim në një program për zvogëlimin e peshës për qëllime mjekësore, preparate për 

përdorim dietik, ushqime proteinash për konsum njerëzor [përshtatur për qëllime mjekësore], 

suplemente proteinash, radium për qëllime mjekësore, preparate sterilizuese, stimulues të 

bërë nga vitamina; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e shiritave për fasho, shtesa vitaminash, dietike dhe minerale, pije 

vitaminash, preparate vitaminash, vitamina, ujra [pije] për qëllime mjekësore, metale të 

zakonshëm dhe aliozhet të tyre, minerale, materiale metalike për ndërtim dhe konstruksione, 

ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllo jo-elektrik dhe tela prej metali të zakonshëm, 

sende të vogla prej metali, kontenierë metalik për ruajtje ose transport; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kasafortave, sendeve të vogla të pajisjeve 

metalike, metaleve të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, duke përfshirë produkte të 

thjeshta të bëra prej tyre, shënja metali për automjete, shënja metali, çelsa dhe zinxhirë 

çelsash, brava, çelsa, zbukurime, kosha metalikë, çelsa, varëse çelsash, shenja, statuja, statuja 
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dhe figura të vogla, bronzi, trofe të bëra-punuara prej metali, kuti parash; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kutive, trofeve, modeleve të metaleve 

të çmuar, të gjitha të bëra tërësisht ose kryesisht nga metale të zakonshëm, makina, mjete 

makinerie, mjete të funksionuara me energji, motorë dhe makina, përveç automjeteve 

tokësore, komponenteve të bashkuesve të makinerive dhe përbërësve të transmisionit, përveç 

automjeteve tokësore, mjeteve bujqësore, përveç mjeteve të dorës që operohen me dorë, 

inkubatorëve për vezë, makinave automatike të shitjes; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e veglave dhe mjeteve të dorës, të 

cilat operohen  me dorë, takëm, krahë anësorë, brisk, mjete higjienike dhe bukurie të drejtuara 

nga dora për njerëz dhe kafshë, mjete ngritëse, mjete dore emergjence dhe shpëtimi, vegla 

kopshtarie, gërshërë, shtrengues hekuri, dana për mbështjellje, mbështjellës për qepalla, 

pajisje manikyrësh, gërshërë për thonj, turpi thonjsh, pajisje pedikyrësh, gërshërë të mëdha 

të krasitjes, piskatore-pincetë, mashë, prerëse picash; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe me 

postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve të shkencës, 

hulumtimit, lundrimit, vrojtimit, fotografike, kinematografike, audio-vizuale, optike, 

peshimit, matjes, sinjalizimit, zbulimit, testimit, inspektimit, shpëtimit të jetës,  apo aparate 

dhe instrumente të mësimdhënies, aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e aparateve dhe instrumenteve për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e 

zërit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuere 

kompjuterike, regjistrime digjitale ose analoge dhe mediave për regjistrime dhe ruajtje, 

mekanizma për aparate që punojnë me monedha, kasa, mjete llogaritëse, kompjuterë dhe 

pajisje periferike kompjuterike, kostume zhytjeje, maska zhytësish, veshë për zhytës; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kapseve të hundës 

për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate për frymëmarrje për not nën ujë, aparate 

për shuarjen e zjarrit, mbrojtës të barkut (për mbrojtje nga aksidentet dhe lëndimet) , alarme, 

përforcues, antena, aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e 

zërit, të dhënave dhe / ose imazheve, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e zërit ose imazheve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e aparateve për përdorim me kompjuterë, kaseta audio dhe video dhe disqe, të gjitha në formë 

të regjistruar paraprakisht, aparate audio, regjistrime audio, altoparlantë audio, sisteme audio, 

makineritë e rishikimit automatik, çantat dhe kutitë e përshtatura posaçërisht për mbajtjen 

ose bartjen e pajisjeve portative, telefonëve të lëvizsshëm, pajisjeve dore dhe tabletave dhe 

pajisjeve dhe aksesorëve për pajisje të tilla, bateri,  bateri elektrike, kuti baterie; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e karikuesve të baterive, dylbi, 

CD-ve bosh dhe të regjistruara paraprakisht, disqeve, regjistrave, shiritave dhe kasetave, 

shiritave bosh për regjistrimin e audios dhe videos, mbrojtës të trupit, libra të regjistruar në 
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disk, mbrojtës të gjirit, dollapë dhe mbështetëse, të gjithë të përshtatur për aparate dhe 

instrumente audio, video dhe televizive, kabllo, makina elektrike, llogaritëse, kalkulatorë, 

kamera, film kamera, lente kamera; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e kamerave, karta që përmbajnë një çip qark të integruar, karta të koduara 

me karakteristika të sigurisë për qëllime të vërtetimit autentik, karta që përdorin kujtime 

magnetike dhe kujtime të qarkut të integruar, mbajtës për telefona celularë , mbajtëse kutie 

të përshtatura për syze dielli, kaseta të përshtatura për dylbi, kutitë për celularët, kutitë për 

syzet dhe syzet e diellit, kuvertat e kasetave, aparate CD, kasetat e radios CD; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e CD-ve, telefonave të lëvizsshëm, 

zinxhirëve dhe kordave për syze dhe syze dielli, film kinematografik, i ekspozuar, aparate 

pastrimi për disqe të regjistrimit të zërit, orë (pajisje për regjistrimin e kohës)  dhe kohëmatës, 

veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, aparate që operojnë me monedha 

(mekanizma për -), televizione dhe video të kombinuara, kompakt disqe, revista të 

ndërmarrjeve të shkarkuara përmes internetit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë 

të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aplikacineve të programeve të softuereve kompjuterik, 

programe softuere kompjuterike të aplikacioneve për pajisje portative, celularë, pajisje dore 

dhe tabletë, programe softuere  kompjuterike të aplikacioneve që kanë të bëjnë ose shfaqin 

lojra, lojra kazino, lojra me letra, bixhoz ose baste, programe të lojrave kompjuterike dhe 

video-lojrave, programe kompjuterike                                                te lojrave të harduereve 

kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e programeve kompjuterikë te softuereve, programeve 

kompjuterikë te softuereve dhe harduereve dhe të pajisjeve kompjuterike me funksione 

multimediale dhe interaktive, programe të softuereve kompjuterik dhe programe 

kompjuterike të shkarkueshme ose të siguruara përmes internetit, programe të  softuereve 

kompjuterik dhe programe kompjuterike që kanë të bëjnë me ose paraqesin lojra, lojra të 

bazuara në aftësi, lojra kazino, lojra me letra, bixhoz ose bast; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe 

postë direkte në lidhje me shitjen e programeve të softuereve kompjuterik për telekomunikim 

dhe komunikim përmes rrjeteve lokale ose globale të komunikimit, duke përfshirë Wi-Fi, 

internet, intranet, ekstranet, televizion, komunikim celular, celular dhe rrjete satelitore, 

terminale kompjuterike, kompjuterë,  kompjuterë laptop dhe kompjuterë notebook, 

kompjuterë lojrash; përçues, elektrikë; kontenierë për diapozitive të mikroskopit; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kontrollorëve dhe tastierave, të gjitha për 

ngrohje, ventilim, kondicionim të ajrit, ndriçim dhe sigurim, sportele, bartës të dhënash me 

çipa elektronikë të integruar, bartës të dhënash me çipa të integruar mikroprocesor , kaseta 

digjitale audio, disqe digjitale të gjithanshme, disqe dhe kaseta të gjitha për lojra video, disqe 

drajver, disqe dhe kaseta të gjitha për lojra video, disqe që mbajnë regjistrime video, aparate 

zhytëse; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve dhe softuereve dhe programeve të shkarkueshëm të kompjuterëve dhe lojrave 
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video, softuere dhe programe të lojrave elektronike të shkarkueshme dhe lojrave video, 

botime elektronike të shkarkueshme, lojra kompjuterike interaktive të shkarkueshme dhe 

lojra video softuere dhe programe, shkarkimi i publikimeve, posaçërisht, revista të 

kompanisë të shkarkueshme përmes internetit; shitja me pakicë, shitja online me pakicë 

përmes internetit dhe shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e softuereve dhe programeve për lojra kompjuterike dhe video lojra për 

realitete të cilat mund të shkarkohen, kapëse veshësh, mburoja për bërryla dhe mbrojtëse, 

aparate elektrike për pastrim, aparate për valëzimin e flokut, instalacione elektrike për 

kontrollin me telekomandë të operacioneve industriale, hekura elektrik, kabllo të energjisë 

elektrike, lustruesit elektrik të këpucëve, komplete për kaçurrela me avull, shërbime të shitjes 

me pakicë online, shërbime të shitjes me pakicë shërbime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e gypave me vakum, aparateve dhe 

instrumenteve elektrike, të gjitha për përdorim në zyrë, aparate elektrike për shtëpi, 

elektrolizerë, aparate elektrike për përdorim personal  për qëllime galvanizimi, tabela të 

shpalljeve elektronike, programe elektronike të lojrave kompjuterike dhe  video lojrave, 

softuere për lojra dhe video-lojra  kompjuterike, lojra elektronike; shërbime të shitjes me 

pakicë, shitjes me pakicë online në internet dhe shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e tabelave për porosi elektronike, tabelave të shfaqura 

për informacione elektronike, publikimeve elektronike të shpërndara përmes e-mail-eve, 

kartelave të koduara dhe enkodues magnetik, kartelave të koduara të çipave që përmbajnë 

programe të përdorura për aplikime financiare, programe besnikërie, programe shpërblimesh 

dhe preferenciale të mbajtësve të kartelave, kabllot zgjatëse, kabllo vazhduese, kutitë e 

syzeve, syze; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e syzeve, syzeve, 

syzeve të diellit, syze sportive dhe syze, syzeve të notit, mburojave të fytyrës, aparateve dhe 

instrumenteve të përpunimit të faksit, qarqe (të elektrizuara -), filtra për maska të 

frymëmarrjes, mbulesa fleksibël (me formë) për kontrollet e aparateve elektrike, tapa për 

larje dhe not, ekranet fluoreshente, korniza dhe lente për syze dhe syze dielli, korniza për 

syze; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e lojërave të 

përshtatura për përdorim me marrës televiziv, programe softuere lojrash, syze për skij, syze 

për përdorim në sport, barazues grafikë, aparate për modelimin e flokëve, aparate për 

velëzimin e flokëve,shirita për pastrimin e kokës, kufje, kufje, helmeta (me përjashtim të 

helmetave të çiklistëve), mbajtëse të përshtatura për telefonë të lëvizsshëm, karta të ngopura 

me hologram, holograme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve interaktive të lojrave kompjuterike dhe video-lojrave, softuere për lojë 

kompjuterike interaktive dhe video-lojra, softuere për lojë elektronike interaktive 

kompjuterike dhe video-lojra,  softuere dhe programe per lojra kompjuterike dhe video-lojra 

interaktive multimediale, levë-joystick për përdorim me kompjuterë, kuti xhiboksi, makina 

karaoke, jastëk gjuri, mburojë dhe mbrojtës, kuti për mbajtjen e laptopit; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë 

dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbulesave të laptopëve, lenteve për syze, 

syzeve dhe syzeve të diellit, jelekëve të shpëtimit, xhaketave dhe notuesve, filamenteve-

fijeve të holla përçuese të lehta [fibrave optike], peshoreve të bagazhit, të dhënave magnetike 
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transportuese, disqeve regjistruese, magneteve, syzeve zmadhuese, matësve, instrumenteve 

matëse, shiritave matës, memories, aplikacioneve mobile që përmbajnë softuere dhe lojra të 

realitetit virtual; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mbulesave të telefonave celularë, shiritave të telefonave të lëvizshëm, telefonave celularë, 

telefonave pa kabllo, makinat e numërimit dhe klasifikimit të parave, aparate të monitorimit, 

elektrik, dyshekëve miu, jastëkëve miu, mbrojtës gojë (mburoja gome), mp3 player dhe 

pajisje elektronike digjitale portative dhe dore për regjistrim, organizim, transmetim, 

manipulim dhe rishikim të skedarëve të tekstit, të dhënave, file audio dhe video; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve të navigimit për 

automjete [kompjutera në anije], odontoguard-aparate, makina per zyre, aparate dhe 

instrumente optike, aparate per thirrje-pejgjer, hapamatës, periskop,  cd lojtarë-plejer 

personal  , stereo personale, pajisje telefonike, mbulesa telefonike [të përshtatura posaçërisht] 

dhe mbulesa për pajisje elektronike digjitale portative dhe dore, regjistra fonografësh, kaseta 

dhe disqe; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

aparateve dhe instrumenteve fotokopjuese, aparateve dhe instrumenteve fotografike, kartave 

të veshura me plastikë që përmbajnë materiale të shtypura [të koduara], prizave, folevepër 

priza dhe kontakteve të tjera [lidhjet elektrike]. , makina llogaritëse xhepi, aparate dhe 

instrumente portabël audio, kartaa magnetike të parapaguara, kohëmatës të programueshëm, 

pajisje mbrojtëse për përdorim personal për mbrojtje ndaj aksidenteve, veshje mbrojtëse dhe 

aksesorë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e veshjeve 

mbrojtëse për zhytje, veshjeve mbrojtëse për pjesëmarrësit në sportet motorike [për 

parandalimin e aksidenteve], veshjeve mbrojtëse, mbulesave të kokës dhe këpucëve për 

përdorim në sport, syzeve mbrojtëse, syzeve të diellit dhe syzeve mbrojtëse, helmetave 

mbrojtëse, makinave për  shpimin e kartave për zyrë, radio kasetave, radio marrëseve, 

radiove, radio orëve, aparateve të regjistrimit, aparateve për telekomandë; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kostumeve të sigurisë së mbijetesës, 

aparateve naviguese satelitore, satelitëve dhe dekoderave, peshoreve, kartelave të koduara të 

sigurisë, gjysmëpërçuesve, mbulesave të formësuara për kontrollet e aparateve elektrike, 

bilbila-fishkëllima sinjalizues, helmetave për skateboard, kartave inteligjente, kartave të 

koduara magnetike, kartave për mbajtjen e të dhënave elektronike, karta ngarkimi-mbushjeje, 

karta bankare, karta krediti, karta debiti, karta çipi, karta me vlerë të ruajtur, karta pagese; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kartave të parapaguara, 

çorapeve, ngrohjeve elektrike, regjistrimittë zërit, altoparlantëve, altoparlantëve me zë të 

lartë, zmadhuesit të zërit të kufjeve, kabllove tw altoparlantëve, mbajtëseve të syzeve, syzeve 

sportive ( syze), veshjeve për sytë sportive, syzeve (goggles) sportive, helmetave sportive 

dhe maskave-mbrojtëse, pullave postare (aparati për të kontrolluar), rripave dhe këllëfëve 

për syze dhe syze dielli, rripave për syze dielli, syzeve të diellit, mbrojtësve të vëshimeve, 

syzeve të notit,  kasetofonëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online  në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 
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e magnetofonave, shiritave, disqeve dhe flopy disqeve, të gjitha të regjistruara me programe 

kompjuterike, aparate telekomunikimi (përfshirë kartat telefonike me parapagim 

ndërkombëtar dhe kupona elektronikë-vauçere (vouchers)), instalime, aparate dhe 

instrumente telekomunikuese, , aparate telekomunikuese (përfshirë kartat telefonike me 

parapagim ndërkombëtar dhe kupona-vauçere elektronikë), aparate dhe instrumente 

telefonike për përgjigje, aparate telefonike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe me postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e telefonave, telefonave celularë, telefonave pa tel, 

antenave televizive, aparateve dhe instrumenteve televizive, televizorëve, televizorëve për 

marrjen e transmetimit satelitor, tokene për aktivizimin elektrik, aparate dhe instrumente 

elektronike dhe  telekomunikuese, transformatorë, akordues, pllaka rrotulluese, aparate dhe 

instrumente për shkrim makine, pajisje për ruajtjen dixhitale; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve video, 

kamerave video, video disqeve plejer, softuereve  të lojërave video, lojërave video, aparateve 

për regjistrim video, programeve të realitetit virtual të lojërave kompjuterike dhe video 

lojërave, softuereve të realitetit virtual të lojërave kompjuterike dhe programeve të lojërave 

video, kufjeve dhe helmetave të realitetit virtual, njësive të shfaqjes vizuale, makinave të 

votimit, monitorëve të ekranit video të përshtatshëm për bartje, aparate dhe instrumente të 

përpunimit të fjalëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

aparateve dhe instrumenteve kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrëve 

artificiale, syve dhe dhëmbëve, artikujve ortopedikë, materialeve për qepje, pajisjeve 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për persona me aftësi të kufizuara, aparateve për 

masazhe, aparateve, pajisjeve dhe artikujve për foshnje në gji, fashave, pakove të ftohta dhe 

të nxehta për qëllime mjekësore, maskave dhëmbësh për fytyrë dhe dorezave dentare; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

mbështjellësve elastik për gjymtyrë dhe nyje për përdorim mjekësor, maskave për fytyrë për 

përdorim mjekësor, mbrojtësve të dëgjimit, aparateve neoprene-mbajtëse për gjymtyrë dhe 

nyjeve për përdorim mjekësor, makinave ortodontike dhe instrumenteve për qëllime dentare, 

instrumenteve mbrojtëse për qëllime dentare, mbështetësve sportive, fashave pezulluese për 

përdorim në sport; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

aparateve dhe instalimeve për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë, për qëllime sanitare, aparateve dhe instalimeve për ftohje, skarë 

për piknik (gurë llavë për përdorim në -), ajër i kondicionuar (instalime për -), llambave 

valëzuese, qeseve të sterilizimit të disponueshëm; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e filtrave për ujë të pijshëm, çakmakëve të gazit, shkopinjve, 

aparateve dhe pajisjeve për tharjen e flokëve, aparateve ngrohëse, shisheve me ujë të ngrohtë, 

hidrantëve, llambave, karburantit bërthamor dhe materialit moderues bërthamor (instalime 

për përpunim), radiatorëve, paisjeve elektrike, frigoriferëve, krijuesve të smogut, ulëseve të 

tualetit, pishtarëve për ndriçim, llambave me rreze ultravjollcë, jo për qëllime mjekësore, 

instalimeve për ujitje, automatike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 
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pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e automjeteve, aparateve për automjete për lëvizje nga toka, ajri ose uji, mburojave 

të ekranit të makinës dhe perdeve mbrojtëse nga dielli, rregullimeve për makina, mbulesave 

për ndenjëset e makinave, automjeteve elektrike, makinave dore, tubave të brendshëm 

(veshje riparimi për -), karrocave për blerje-pazar, sajë, pajisjeve për automjete, përbërësve 

dhe pjesëve të përfshira në këtë klasë, gomave të rrotave të automjeteve [goma], pajisjeve të 

gomave të rrotave të automjeteve, pajisjeve dhe pjesëve; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe 

postë direkte në lidhje me shitjen e xhamave të përparme të automjeteve, armëve të zjarrit, 

municionit dhe predhave, eksplozivëve, fishekzjarreve, metaleve të çmuar dhe aliazhet e tyre, 

stolive, gurëve të çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumentevehorologjike dhe kronometrike, 

orëve të alarmit, shenjave prej metali të çmuar, kutive, kutive prej metali të çmuar, rrathëve, 

kutive për orë dhe orë dore, kutive për prodhimin e orës, zinxhirëve prej metali të çmuar, 

kutive të orës, akrepave të orës, orëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes dhe me shumicë dhe postë direkte me pakicë në 

lidhje me shitjen e manshetave, kapëseve për kollare, kunjave lidhëse, imitimit të arit,  kutive 

përbizhuteri prej metali të çmuar, bizhuterive dhe imitimit të bizhuterive, kutive të 

bizhuterive, unazave të çelësave, enëve të kuzhinës me metal të çmuar, medaljeve, shenjave 

prej metaleve të çmuar, unazave  qirinjsh prej metali të çmuar, akrepave lëvizës për orë dhe 

orë dore, zbukurimeve të metaleve të çmuar, unazave që janë stoli, orëve sportive, 

instrumente për mbajtjen e kohës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në 

lidhje me shitjen e xhinglave, trofeve, kopsave për rripa, të gjitha prej metali të çmuar ose të 

veshura me to, brezave për orë, rripave për orë, orëve, orëve dore, instrumenteve muzikorë, 

mbajtësve të instrumenteve muzikore dhe mbajtës-mbështetës për instrumente muzikorë, 

shkopinjve për dirigjentë, letër dhe kartuç, materialeve të shtypura, materialeve për lidhjen e 

librave, fotografive, letër shkrimit dhe pajisjeve të zyrës, përveç mobiljeve; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjitësve për artikuj 

shkrimi ose shtëpiake, materialeve për vizatim dhe materiale për artistë, furçave për bojë-

ngjyrë, materialeve udhëzuese dhe mësimore, fletëve plastike, filmave dhe çantave për 

mbështjellje dhe paketim , lloje printerësh, blloqe shtypi, ngjitësve për qëllime shkrimi, 

shpërndarësve të shiritave ngjitës  muri [materiale zyre], ngjitësve për artikuj për qëllime 

shkrimi ose shtëpiake, axhenda, albume; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet; shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes 

me pakicë, dhe  me shumicë dhe me  postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e modeleve 

të arkitektëve, materialeve të artistëve, çantave [pliko, qese] letre ose plastike, për paketim, 

blloqe shënimesh, materialeve për lidhjen e librave, libra, revista [botime periodike] , 

broshurave, afisheve dhe publikimeve të tjera të shtypura, broshurave, kalendarëve, 

kartonave të bëra prej plastike [përveç të  koduara ose magnetike], kutive për stilolapsa, 

kutive për artikuj shkrimi, katalogëve, shandanëve, busullave; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dekalcomanive, fletëve të tavolinës, ditareve, 

skedarëve të dokumenteve [shkrimi], tabelave të vizatimit, instrumenteve të vizatimit, 

gomave, programeve të ngjarjeve, stilolapsave (felt tip pens), kartave të dhuratave, 
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kuponave-vauçere dhuratë, shkopinjve ngjitës, kartolinave përshëndetëse, shamive letre, 

theksuesve-shenjuesve, librave të indeksuar për regjistrimin e informacionit në lidhje me 

trajnimin e fitnesit, stilolapsave me ngjyrë, ngjyrave për stilolapsa; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e materialit udhëzues dhe mësimor (përveç 

aparateve), etiketës së bagazhit prej lëkure, revistave, stilolapsave (shkrimi), gazetave, 

librave, fletoreve të shënimeve, programeve zyrtare [materiale të shtypura], furçave të 

piktorëve, letrave, kartuçit dhe mallrave të bëra nga këto materiale, të papërfshira në klasa të 

tjera, pastel-eve [shkumësa], lapsave, mprehësave të lapsave, stilolapsave, lapsave; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e revistave periodike [materiale 

të shtypura], fotografive, filmave plastik për ambalazh, materialeve plastike për paketim (që 

nuk përfshihen në klasat e tjera), posterave, axhendave të shtypura, materialeve të shtypura, 

publikimeve të shtypura, biletave të shtypura, llojeve printerësh, blloqeve të shtypura, 

shënimeve të lëvizshme  vetëngjitëseve, tatuazheve të lëvizshme, të redaktura, qeseve 

plastike [mbajtëse] pazari, programeve të suvenireve, pullave [vula], makinave kapëse -heft; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e makinave ngjitëse-

heft, kartolinave, klisheve, pëlhurave, makinaveve të shkrimit  dhe materialeve të zyrës 

(përveç mobiljeve), diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, diagrame muri për t'u përdorur 

si ditarë, pllakave të bardha, gomës së papërpunuar dhe gjysëm të përpunuar, gutta-perka, 

gomave, asbestit, liskuneve dhe silikateve dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, 

plastikave dhe rrëshirave në formë të ekstuduar për t'u përdorur në prodhim; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime te shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e materialeve të paketimit, 

ndalimit dhe izolimit, tubave fleksibël, tubave dhe gypave, jo prej metali, lëkurës dhe 

imitimit të lëkurës, lëkurave të kafshëve dhe peliçeve, bagazheve dhe mbajtja e çantave, 

ombrellave dhe çadrave të diellit, shkopinjve për ecje, kamxhikut, parzmores dhe shalës së 

kuajve, jakës, rripave dhe rrobave për kafshë, portofoleve arti [kasa], artikujve pë bagazhe, 

çantave atletike, çantave atashesh; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e mbajtësve të fëmijëve dhe foshnjeve, çantave të shpinës, bagazheve, çantave, 

çantave për pajisje udhëtimi, çantave të plazhit, çantave rripash, çantave beli, rripave të 

punuar prej lëkure imituese, rripave të punuar prej lëkure, çantave në formë plikoje-kuleta , 

çantave për çizme, aktçantave, kutive të kartelave të biznesit, çantave të kampingut, çantave 

nga thupra, kutive të kartave, mbajtësve të kartave, mbajtëseve të çeqeve, bagazheve të dorës, 

kutive, kutive për telefonat celularë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e rastave, çanta tërheqëse, çantave kozmetike, kasetave të kartave të kreditit, 

mbajtëseve të kartave të kreditit, çantave për pelena, kasetave të dokumenteve, çantave 

kampimi, çantave për mbrëmje, fiksuesve dhe rripave prej lëkure, aparateve mbajtëse në 

kornizë në llojin e çantave të shpinës për mbajtjen e foshnjave, kornizave për çantat e dorës, 

kornizave për ombrella, çantave të rrobave, karrikeve të ombrellave të golfit, ombrellave të 

golfit, çantave të palestrës, çantave të dorës, të pajimeve, çantave të dorës; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 
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postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e lëkurave, çantave të shkopinjve, mbajtësve, 

batanijeve të kuajve. ,pajisjeve të kuajve, pajisjeve të kuajve dhe artikujve për kuaj, kuti 

çelsash, lidhëse për çelsa të bëra prej lëkure që përfshijnë unaza çelësash, mbajtëseve të 

çelësave, çantave të çelësave, çantave të shpinës, lidhëseve (lëkure -), rripave (lëkurë -), 

artikujve prej lëkure duke përfshirë litarin e kuajve dhe artikuj të kuajve, portofolëve të 

lëkurës [mbulesa], bagazheve, etiketave të bagazhit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online  në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e rripave të bagazhit, çantave për përdorim  mbrëmjeve, bagazheve për 

mbrëmje, çantave shporta, çadrave të diellit, libra xhepi, portofola xhepi, portofole, çanta për 

letra, çanta, çanta, çanta regjistrimi, shalë kalërimi, shalë kalërimi, çanta shpine, shalë kuajsh, 

çanta shkollore, thasë shkolle, çanta shpine nxënësish, çanta këpucësh, çanta pazar, karroca 

pazar [çanta pazari me rrota), çanta shpatullash, lëkura dhe peliçe, çanta sportive, çanta 

sportistësh;  rripave për këpucë patinazhi, valixheve, çantave të makiazhit, çanta ngarkese, 

çantave të udhëtimit, mbathjeve të udhëtimit, mbathjeve, mbajtëseve të ombrellave, 

ombrellave, çantave të belit, pako beli, çanta për çanta rreth beli, çanta rreth trupi, shkopinj 

për ecje, kuleta, kuleta të cilat kapen në bel, kamxhik, tabela të cilat përdoren si ditarë, tabela 

të bardha, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

materialeve, jo prej metali, për ndërtim dhe konstruksione, tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtesë, asfalt, zift, katran dhe bitum, ndërtesa të transportueshme, jo prej metali, 

monumente, jo prej metali, orendi, pasqyra, korniza fotografish, kontejnerë, jo prej metali, 

për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të përpunuara, brirë, dhëmbë balene 

ose bizhuteri; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e predhave,  

material i butë i bardhë si argjila i përbërë nga silikat magnezi i hidratuar,  (meerschaum), 

qelibar të verdhë, shtroja [përveç liri], shtretër për kafshët shtëpiake, byzylykët (identifikimi), 

jo prej metali, për qëllime spitalore, kabllo ose kapëse tubash prej plastike, mobilje 

kampingu., varëse rrobash, unaza perdesh, dekorime prej plastike për produkte ushqimore, 

dërrasa ekrani, dyshekë prej shkumësi për kamping, pajisje mobiljesh, jo prej metali; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e  shportave (të 

thurura, zakonisht të mëdha, që përdoret për transportin e sendeve)[hampers], jastëkëve të 

fryrë [të ndryshëm nga ata për përdorim mjekësor] për vendosjen rreth qafës, manekine, 

jastëkëve, çantave të gjumit, enëve të shtëpisë ose kuzhinës dhe kontejnerë, enë gatimi dhe 

sende shtëpiake, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve, krehrave dhe sfungjerëve-shpuzave, 

furçave, përveç furçave të piktorëve, materialeve për prodhimin e furçave, artikujve për 

qëllime pastrimi; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e qelqit të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, enëve të qelqit, 

porcelanit dhe enëve prej balte, shporta për përdorim shtëpiak, kriklla-gota të mëdha birre, 

tas-bokall dhe enë, furça, pjesë pajisjesh që çlirojnë ngrohje (stufa, soba…) mbajtëse qirinjsh, 

unaza qirinjsh prej metali të çmuar, shandanë prej metali të çmuar, zbukurime kineze, 

instrumente pastrimi [të operuara me dorë], përzjerës për koktejle, xhezve kafeje jo elektrike, 

enë shtëpiake; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 
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kontejnerëve shtëpiak të gjithë prej metali të çmuar, kontejnerë për ushqim, kontejnerë për 

përdorim shtëpiak për qëllime magazinimi, enë gatimi, çanta ftohëse, çanta ftohëse për 

karrem peshkimi, enë kozmetike, filxhanë, artikuj dekorativë të bërë prej qelqi, dekorime 

kineze, punime porcelani i zbukuruar kinez, enë prej porcelani, enë prej balte ose porcelani, 

shishe për pije, kashtë për pije, enë për pije, figurina, stenda prej hekuri të sheshtë, vazo 

lulesh, shishe uji që palosen; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me shitjen e nxjerrësve të lëngjeve të frutave (të operuara me dorë), artikujve prej 

sendesh për dhurata dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej punimeve kineze prej kockash, kristal 

kinez, enë prej argjile, qelqi, porcelani ose terrakota, qelqi, të papërpunuara ose gjysëm të 

përpunuara [përveç qelqit të ndërtimit], enë shtëpiake ose kuzhine dhe kontejnerë, kova 

akulli, kurthe për insekte, shishe dhe enë për pije, kazanë, enë kuzhine dhe shtëpiake dhe 

kontejnerë, kuti për ushqim dreke; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e figurave në miniaturë, miksera [jo-elektrike-] për përzierjen e pijeve, 

miksera, manual [përzjerës koktejli], kriklla-gota të medha, instrumente dhe materiale jo 

elektrike, të gjitha për pastrim, zbukurime, shporta pikniku (të pajisura -), përfshirë enët, 

pjatat , sendet prej porcelani, kashtë për pije të ripërdorshme, kashtë të ripërdorshme, pjata 

prej metali të çmuar, shishe për përzjerje, shishe sportive, lesh çeliku, enë për ruajtjen e 

ushqimit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e enëve të 

magazinimit për përdorim shtëpiak, kashtë, rezervuar, çanta të izoluara termikisht për 

përdorim shtëpiak ose kuzhine ose për përdorim në transportimin dhe ruajtjen e ushqimit dhe 

pijeve, kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim, balona të izoluara termikisht për 

përdorim shtëpiak, furça dhëmbësh, krujtëse dhëmbësh, tabaka për qëllime shtëpiake, kuti 

stolish, vazo dhe urna-vazo me kapak, shishe uji, kanaçe, artikuj kopshtarie, vepra arti; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e litarëve 

dhe telave, rrjetave, çadrave-tendave dhe tarpaulinave- çadrave, tendave prej materiali 

tekstili ose sintetik, velave, thasëve për transport dhe ruajtjen e materialeve me shumicë, 

material mbushës, materiale amortizimi dhe mbushjeje përveç letrës, kartuçit, gomës ose 

plastikës, mbulesave të përshtatshme, materiale tekstili me fije të papërpunuara dhe 

zëvendësuesit e tyre, lecka prej dylli, mbulesa për kamuflazh; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e fijeve dhe leshi të tjerrur, për përdorim në tekstil, fije pambuku 

dhe fije të tjerrura, fije qepjeje dhe fije-të tjerrura, fije mëndafshi dhe fije- të tjerrura, fije 

leshi dhe fije- të tjerrura, pe prej pambuku, mëndafshi dhe leshi, tekstile dhe zëvendësus për 

tekstile, pëlhura shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, banderola, pëlhura per banjo, 

mbulesa shtrati dhe tryeze, rroba krevati, mbulesa shtrati, çarçafë, shtroja shtrati, perde roll 

(roletne), mbathje, mbulesa (pajisje për kapakun e tualetit -) prej pëlhure; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbulesave për jastëkë, 

mbajtëseve të fjongove të perdeve, perdeve, mbulesave pë jastëkë, mbulesave për jorgani, 

jorgan, jorgan me pupla, peshqirë për fytyrës, fanellave, mbulesave për mobilje, facoleta, 

peshqirë kuzhine, pëlhura prej liri dhe tapiceri, veshje fetare [veshje], peceta, pëlhura tekstili 
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jo të endura, këllëfë jastëkësh, mbulesa jastëkësh, batanije tekstili të printuara, mbulesa 

jorgani, jorganë, qilima, çarçafë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e perdeve të dushit, qefinave, çantave të gjumit, rrobave të tryezës, pëlhurave të 

tryezës, mbulesave të tryezave, copave për tavolina, rrobave për tavolina, mbulesave për 

tavolina, pecetave, peshqirë çaji, perde tekstili me shirita(pelmets), mallra tekstili, materiale 

tekstili, tekstile për prodhimin e artikujve të veshjeve, peshqirë, peshqirë tekstili, qilima për 

udhëtarë, qilima udhëtimi (mbulesa për gjunj), mbështjellëse-, mbulesa muri prej tekstili, 

doreza larëse, rrip pëlhure të bardhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, kapuçë-xhup me kapuç, shiritave 

të dorës (veshje), kapuçë me qafë (balaclavas), rripa [veshje], rripa të punuar prej lëkure të 

imituar., rripa të punuar prej lëkure, çizme,  xhaketa të lehta të pa përshkueshme nga uji deri 

në gjunj (cagoules), kapele (dush -), kapele [veshje koke)  veshje të jashtme pa mëngë 

(chasubles), pallto, fustane, veshje ushtrimi, veshje mode, xhaketa peshkimi, çizme dhe 

jelekë për peshkim, bluza peshkimi, çizme futbolli, fanella futbolli, këpucë me qafë pa 

lidhëse, doreza, kapele, trikotazhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe  me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e xhaketave, xhinseve, veshjeve të kohës së lirë, veshjeve të kohës së 

lirë, veshjeve të lehta, veshjeve liturgjike, kollare, veshje mbrojtëse për surfing, xhupë pa 

mëngë-jelek, replike  komplete futbolli, veshje sigurie, dorashka, mbulesa koke dhe këpucë 

(përveç mbrojtjes nga aksidentet ose lëndimet), komplete për ski (salopettes), mbajtëse 

krehërash, shalle-facoleta, këmisha, këpucë, veshje për ski, maska gjumi, veshje gjumi, bluzë 

burrash, çorape; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e artikujve sportivë (veshje) për përdorim kalorësish, artikuj sportivë [veshje] për përdorim 

nga kalorësit, veshje sportive, artikuj të veshjeve sportive, mbulesa sportive (përveç 

helmetave), këpucë sportive, çizme për ecje, uniforma sportive, veshje sportive, kunja për 

çizme futbolli [këpucë], pantallona të shkurtra për surf, rroba banje, veshje termike, veshje 

për ushtrime, pantallona, bluza, të brendshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes  me pakicë dhe me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e jelekëve, çizme për ecje, veshje të papërshkueshme nga uji dhe 

ndryshimeve të motit, veshje të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga 

ndryshimet e motit, kostume zhytësish, mbështjellëse koke, qafe dhe një pjese të 

fytyrës(wimples), rripa dore [veshje], dantella, gërsheta dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe 

galanterie, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, zbukurime pë flokë, flokë 

artificialë, kuti për gjilpëra, karfica (aksesorë veshjesh), kopsa (pajisje veshjesh); shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes  me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fiksuesve për veshje, fiksues 

(kapëse) për flokë, zbukurime për flokë, kapëseve për flokë, gjilpëra për thurje, jastëkë për 

gjilpëra dhe gjilpëra, shenja për risi zbukuruese, lidhëse këpucësh, numra konkurrentësh, 

zinxhirë, pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativë, qilima, shtroja, 

dyshekë dhe shtroja, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e dyshemeve ekzistuese; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e varëseve në mur, 
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jo prej tekstili, tokë me imitim bari, letër-muri, dyshekë makinash, dyshekë, mbulesa 

artificiale për tokë, mbulesa muri dhe tavani, dyshekë për joga, lojëra, lodra dhe lojëra, 

aparate video lojërash, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, dekorime për pemët e Krishtlindjeve, 

aparate për boks, aparate për të luajtur lojëra aftësie, aparate për të luajtur sporte, aparate për 

ski; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime 

të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve për 

përdorim në lojën e futbollit, mjeteve të harkut, pemë artificiale të Krishtlindjeve dhe stendat 

e pemës së Krishtlindjeve, lojëra tavëll, çanta të përshtatura për mbajtjen e artikujve sportivë, 

çanta të dizenjuara posaçërisht për  ski dhe sërf, çanta të përshtatura posaçërisht për pajisje 

sportive, balona, topa, topa që janë artikuj sportivë, topa për lojëra; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, dhe 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e topave për përdorim në sporte, 

topa duke përfshirë topa tenisi, raketa tenisi, raketa skvosh dhe mallra dhe pajisje të ngjashme 

në këtë klasë, maska bejzbolli, shkopinj për tifozeri skuadre, shkopinj, shkopinj për sport, 

shkopinj për sport, lojëra bordi, trup mbrojtëse, aparate për ndërtimin e trupit, aparate për 

ndërtimin e trupit, artikuj sportivë për përdorim në lojëra reket; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve për ndërtimin e trupit / 

aparateve për trajnimin e trupit / aparateve për rehabilitim (trup-), mbrojtëse të gjoksit, ekrane 

maskimi [artikuj sportivë], lojëra me letra, kuti te përshtatura për mbajtjen e aparateve 

sportive, lojëra me damë (letra), shah, dekorime të Krishtlindjeve, stendat e pemëve të 

Krishtlindjeve, pemët e Krishtlindjeve prej materiali sintetik, pajisje të lojërave që punojnë 

me monedha, lojëra kompjuterike, copa të vogla letre ose  shirita ose nga fije metali të cilat 

hidhen në ajër me rastin e festave apo ahengjeve (konfeti); shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e çantave të kriketit, shigjetave për pikado, 

shigjetave, mbrojtësve  të shigjetave të pikados (artikuj sportivë), lojërave elektronike, 

pajisjeve ushtrimore, aparateve të udhëtimit në panaire, grepave të peshkut, aparate dhe 

artikuj të peshkimit, vegla peshkimi, shuplaka dore [artikuj sportivë], pajisje fitnesi, makina 

ushtrimesh fitnesi, dorashka futbolli, topa futbolli ose futboll, pjesë lojërash, lojëra; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për 

përdorim me marrës televizivë, aparate lojërash, lojëra në lidhje me lojëra aftësie, lojëra në 

lidhje me sporte, dorashka për qëllime sportive [përshtatur posaçërisht për], rrjetat e golit, 

shtyllat e golit, çantat e golfit, me ose pa rrota, rrogozë golfi, artikuj dhe aparate 

gjimnastikore dhe sportive, ushtrues dore, ushtrues dore [përveç atyre për përdorim 

terapeutik]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë, dhe me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e lojërave elektronike me dorë, mbrojtëse dore të adaptuara për përdorim sportiv, 

pajisje dore dhe portative për lojëra, mbrojtëse ijesh të bërë posaçërisht për përdorim në 

mbrojtje kur  luan sport [pjesë të kostumeve sportive], objekte plastike ose gome të mbushur 

me ajër para përdorimit (inflatable) në llojin e topave të futbollit, topave të futbollit, 

basketbollit, volejbollit, topave të fryrë për sporte, patina–roler, bashkim figurash, 

kaleidoskop, mbrojtës të gjurit [artikuj sportivë]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, dhe shumicë dhe postë 
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direkte me pakicë në lidhje me shitjen e mbrojtësve të gjurit të përshtatur për përdorim ndërsa 

lozin sporte, mbrojtës të gjurit për përdorim kur marrin pjesë në lojëra sportive, mbrojtëse të 

këmbëve të përshtatur për të lozur sport, mbrojtës të këmbëve të përshtatur për të lozur sport, 

mbrojtës gjunjësh [artikuj sportivë], figurina ushtarake [lodra], artikuj festiv, artikuj për festa, 

vallëzues [favoret e parti-festa], pishina lundruese, kapele festash prej letre, pjesë dhe pajisje 

të aparateve për ski; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e pjesëve dhe pajisjeve për lojëra dhe artikuj lojërash, pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura., ushtrime fizike (makina për -), shina plastike, çadra lojërash, pajisje sheshi 

lojërash, lojëra me letra, lojëra, patina me rrota, anije me  vela, gërvishtje për të luajtur llotari, 

mbrojtëse shinash për përdorim atletik, mbrojtëse gjuri  [artikuj sportivë], dërrasë e ngushtë 

me dy rrota (skateboard), tabela sërfi, dëborë, ski, patina; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e lojërave të aftësive, fletëve të lojrave të 

aftësisë, pajisje lojërash aftësie, topa dhe shenja  për një lloj loje biliardo (snooker), tavolina 

për lojë biliardo, rrjeta për topa futbolli, lodra të buta, suvenire, artikuj sportivë ; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë për 

përdorim në boks, gjimnastikë, atletikë brenda dhe në fushë, dhe për përdorim në lojërat e 

badminton, skvosh, hokej, hokej mbi akull, futboll, sport ekipi që luhet me shkop dhe top 

(lakros), pesëshe, pingpong, netball( është një sport me top që luhet nga dy ekipe me shtatë 

lojtarë), lojë me birila, tenis në lëndinë, kriket, kroket, golf në orë, golf, lojë me hedhjen e  

rrathëve (quoits), disqe dhe vendosja e golfit, waterpolo, bouling, volejboll, sporte të 

ngjashme me hokej, sporte duke përfshirë përdorimin e topit; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë,  shumicë dhe 

me postë direkte në lidhje me shitjen e klubeve për golf dhe polo, artikuj sportivë për 

përdorim në lojë futbolli [përveç veshjeve ose artikujve për qëllime mbrojtëse]  futbolli ose 

pole futbolli, artikuj sportivë për përdorim në lojëra reketi, artikuj sportivë për veshje të 

përshtatura për përdorim në sporte specifike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë përfshirë artikuj dhe pajisje për lojërat e 

tenisit, skvosh, pingpong, softball, golf, badminton, volejboll, basketboll, bejzboll, hokej në 

akull dhe hokej, çanta sportive, pajisje dhe aksesorë sportivë, dorashka sportive, biçikleta 

statike për ushtrime, mbrojtëse për stomakun [përshtatur për përdorim në një sport specifike], 

materiale me tela për raketa sportive; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, dhe me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e shiritave thithëse të djersës për reket, pishina [artikuj për lojë], rrjeta 

dhe vende tenisi, çanta termike tenisi, biçikleta lodra, shkopinj ndriçues lodër, lodra figura 

në miniaturë, pemë artificiale e Krishtlindjeve dhe stenda të pemës së Krishtlindjes, kamionë 

lodër, lodra dhe lojëra, aparate stërvitore për përdorim në lidhje me futbollin, bilbila, 

mbrojtëse dore për përdorim atletik; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e mishit, peshkut, shpendëve dhe shtazëve të gjahut, ekstrakte mishi, fruta 

dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte-xhelatinë, reçel, komposto, 

vezë, qumësht, djathi, gjalpi, kosi dhe produktet e tjera të qumështit, vajrat dhe yndyrnat për 
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ushqim, patate të skuqura -krispi, vakte të përgatitura, prodhime proteinike në formën e 

shufrave për konsum njerëzor, rostiçeri [produkte ushqimore]; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kafes, çajit, kakaos dhe kafesëartificiale, 

orizit, makaronave dhe petëve, tapiokës dhe sagos, miellit dhe prodhimeve të bëra nga 

drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë, akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të 

ngrënshëm, sheqer, mjaltë, rrush të thatë, maja, pluhur pjekje, kripë, erëza, melmesa, bimë 

të ruajtura, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull (ujë i ngrirë); shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë 

dhe postë direkte  në lidhje me shitjen e pijeve të bëra nga drithëra, biskota, bukë, ëmbëlsira 

dhe pastiçeri, kek, prodhime drithërash, pije me bazë çokollate, pije çokollate me qumësht, 

pije me bazë kafe, pije kafeje me qumësht, aromatizues kafeje, ëmbëlsira për zbukurimin e 

pemëve të Krishtlindjes, biskota, derivate të niseshtesë së misrit në formë pluhuri për të bërë 

pije, dekorime të ngrënshme për ëmbëlsira; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e akujve të ngrënshëm, shufra energjie., aromatizues [përveç vajrave 

thelbësorë] për pije, brum tortash (fondans), sherbet akulli, sorbet (pije) akulli, akull, pluhur 

të menjëhershëm për prodhim pije me aromë, salcë domatesh-ketchup, byrekë me mish, 

mustardë, aditivë jo-mjekësorë për pije: pije të gazuara me kafe, bazë kakao ose çokollate, 

pjekurina [brumëra të pjekur], pite, pica, kokoshka-kupa, pluhur për prodhimin e pijeve; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë, dhe me  shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

preparateve për përdorim si aditivë dietikë për konsum nga persona sportivë, përgatitje të 

bëra nga drithëra për ushqim, shirita drithërash me proteina, shufra snak proteinash., puding, 

sanduiçe, salca, shufra (ushqime), ushqime grimcash, thekër, pije me bazë çaji, pije çaji, 

vafera (waffles), zbardhues [jo-qumështor] për pije; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe 

postë direkte në lidhje me shitjen e produkteve të papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara 

bujqësore, agrokulturore, hortikulturore dhe pyjore, drithëra dhe farëra të papërpunuara dhe 

të pa procesuara, fruta dhe perime të freskëta, bimë barëra të freskëta, bimë dhe lule natyrale, 

zhardhok, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, artikuj ushqimorë dhe pije për kafshë, 

malt, birra, pije joalkoolike, ujëra minerale dhe të gazuara, pije frutash dhe lëngje frutash; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e shurupeve dhe 

përgatitjeve të tjera jo-alkoolike për përgatitjen e pijeve, birrave, pijeve për t'u përdorur si 

ndihmë për dobësim [jo për qëllime mjekësore], cordials (pije të ëmbla të distiluara 

alkoolike-pije jo alkoolike në formë shurupi), pije energjike që përmbajnë kafeinë, pije 

energjike për njerëz sportivë dhe atletë, pije të gazuara me aromë, pije frutash dhe lëngje 

frutash, pije izotonike [jo për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e ujërave minerale dhe gazuara dhe pijeve të tjera joalkoolike, 

preparate për përgatitje të pijeve joalkoolike, seltzer-ujë me sodë [pije], shandy (shandy është 

birrë e përzier me një limon ose një pije me shije limoni). Pije agrume, e quajtur shpesh 

limonadë, mund të jetë e gazuar ose jo.), sorbet [pije], pije sportive, shurupe dhe preparate të 

tjera për të përgatitur pije, tisanes (tisane është pije pa kafeinë e cila qetëson dhe relakson 
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trupin.) [pije jo-mjekësore dhe të tjera përveç çajit], ujë, pije alkoolike, përveç birrave, 

përgatitje alkoolike për të prodhuar pije; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit, cigareve dhe purove, cigareve 

elektronike dhe avulluesve oralë për duhanpirësit, artikujve të duhanpirësve, ndezës-

çakmakë; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsultimi në lidhje me të gjitha të 

sipërpërmendurat.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/949 

(220)  18/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Sheqer ;Brown Sugar from Cane;  teaspoons; 1 kg; for coffee and tea lovers; qualite; 

garantie; 180 teaspoons 

(591)  e bardhë; e kuqe; jeshile; e zezë; kafe; e verdhë;gri metalike 

(732)  ELLEDII shpk 

Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr pasurie 1/210, 

zona kadastrale 85/91., AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

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

Shqiperi 

(511) 30  Sheqer  
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(210)  AL/T/ 2020/955 

(220)  19/11/2020 

(540)   

DENTEK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Dentek Oral Care, inc. 

660 White Plains Road, Suite 250, Tarrytown New York 10591, USA, US 

(740) Gentjan Hasa 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane 

(511) 3  Pastë dhembesh mjeksore;paste mjekësore dhembesh me tuba;pastë mjeksore 

dhembësh ne bombol me vrimë nxjerrëse;preparate zbardhuese. duke qene pjese e kompletit 

per dhimbje te dhembëve;shpërlarës goje, duke qene pjese e mjeteve për dhimbje 

dhembësh;llak jo mjeksor për gjuhen, duke qene pjese e mjeteve per dhimbje dhembi;ilace 

në formën e pastës së dhembëve;ilace në formën e pastës së dhëmbit, të cilat sigurohen në 

tuba;ilace ne formen e pastës së dhembeve, duke u siguruar ne bombol me vrimë nxjerrese.  

5  Ilaç për trajtimin e plagëve të kancerit; preperat dhe artikuj dentarë; anestetike dentarë; 

çimento dentare; ngjitës dentar; dyll dentar; ngjitës dhëmbesh; mastike dentare; amalgame 

dentare; materiale për mbushje dentare; perparate farmaceutike për përdorimdentar; 

materiale dentare për ndalimin e dhëmbëve; materiale për riparimin e urave dentare; 

materiale për riparimin e kurorave dentare; materiale për riparimin e dhembeve dhe 

protezave te dhëmbeve; përgatitje për lehtësimin e dhimbjes; përgatitje farmaceutike për 

lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbeve; gargare mjeksore për larje; material për lustrimin e 

dhëmbëve; përgatitje mjeksore per hidratimin e gojes; hidratues goje, pikërisht përgatitje për 

të rritur lagështinë në gojë ose për të rritur prodhimin e lagështirës, për lehtësimin e gjendjes 

së tharjes së gojës; hidratues goje, kryesisht përgatitje që shpërndahen në formën e fashës së 

ngopur për ngjitje në brendësi të gojës përkohësisht, përgatitja është për të rritur lagështinë 

në gojë ose për të rritur prodhimin e lagështirës së gojës, për lehtësimin e gjendjes së tharjes 

së gojës; preparate sanitizuese për furca dhëmbësh; produkte te kujdesit dentar per perdorim 

nga konsumatori, perkatesisht dylli dentar për mbajtest dentare; produkte të kujdesit urgjent 

dentar, përkatësisht komplete për riparimin e mbushjeve dhe kapakëve të humbur që përbehet 

kryesisht nga cimento dentare në natyrën e cimentos kapak dhe kurorë; ilaçe për lehtësimin 

e dhimbjeve, duke qënë pjesë e kompetit të dhimbjes së dhëmbit; pastrues të furcave të 

dhembeve, duke qënë pjesë e kompletit të dhimbjes së dhembit; kremra hidratues të gojës, 

përkatësisht fasha për ngjitje në pjesën e brendshme të gojës në  mënyrë të përkohshme, fasha 

të tilla janë të mbarsura me preparate që do të rrisnin lagështinë në gojë ose do të rrisin 

prodhimin e lagështise se gojes, dhe keshtu lehtesojne gjendjen e gojes se thatë.  

10  Pajise dentare, mjete dentare, aparate dentare;instrumente dentare;aparate per perdorim 

në riparimin e dhembeve;dorëz/levë dentare;pasqyra dentare;aparate për heqjen e 

dhembeve;instrumente për aplikimin e mbushjes dentare;aparate për përdorim nga 
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higjienistet dentarë;implante dentare;aparate mjekësore për lehtësimin e dhimbjes;aparate 

dentare për lehtësimin e dhimbjes;mbrojtës dhëmbësh për qëllime dentare;lemues 

dhembesh;produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, përkatësisht pasqura 

dentare, mbrojtjes dentar gjatë natës, heqes dentar dhe gërryes dhembesh;pastrues gjuhe duke 

qene pjese e mjeteve për dhimbje dhembi;instrumente dhe aparate për lagështimin e gojës, 

përkatësisht instrumente dentare dhe aparate dentare për përdorimin në shpërndarjen e 

lagështisë së gojës ose në dergimin e preparateve ne goje qe do te rrisin prodhimin e 

lageshtires ne goje, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e tharjes së gojës;instumente dhe aparate 

dentare për lagështinë e gojes, perkatësisht, instrumente  dentare për përdorim të 

konsumatorit dhe aparate dentare për përdorim të konsumtarit, për përdorim në shpërndarjen 

e lagështisë në gojë ose në dërgimin e preparateve në   goje qe do te rrisin pordhimin e 

lageshtise se gojes dhe keshtu lehtesojne gjendjen e gojes se thate.  

21  Artikuj për pastimin e dhembeve;pastrues dhembësh;pe për të pastruar dhembet;heqje 

dentare me pe;Aparat per te mbajtur fijet per pastrimin e dhembeve;fije dhembesh per fillet 

e dhembeve;furca dhembesh;kontenjere për furca dhembesh;mbulesa per furce 

dhembesh;komplet te kujdesit oral qe permmbajne furca dhembesh dhe fill;kuti  me vrime 

per mbajtjen e pastave te dhembeve (dispenser);mbulesa për pasta dhembesh;aparat jo-

elektrik per llustrimin e dhembeve;produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, 

përkatësisht heqje dentare me pe, fije dentare per fillin e dhembeve dhe pr dhembesh;mbajtes 

te fijeve per pastrimin e dhembeve duke qene pjese e kompleteve per dhimbje dhembi;furça 

interdentale duke qene pjese e kompleteve te dhimbjes se dhembit;ujites oral duke qene pjese 

e mjeteve te dhimbjes se dhembit;kujatesa te buta dhembesh duke qene pjese e   kompleteve 

te dhimbjes se dhembit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/976 

(220)  25/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Espresso; elementi figurativ i flamurit italian 

(591)  e bardhë; e kuqe; e zeze; jeshile 
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(732)  Izet Leka person fizik 

Durres RRASHBULL ARAPAJ  Rruga Plepa-Pjezes, Objekt me nr. pasurie 156/28, Zona 

Kadastrale 1031., AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

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

(511) 30  Kafe  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/991 

(220)  27/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ALBANIA 

(591)   

(732)  ENTONI JUBANI PF 

GURAZEZ NR. 18 SHKODER, AL 

(740) ENTONI JUBANI 

RR.BOGDANEVE, P.11, NJESIA 10, KATI 1, ZYRA 6 

(511) 35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyrës. 

- Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash (me përjashtim të 

transportit të tyre), duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato 

mallra;shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me 

shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të 

mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve 

televizive;- Shërbimet e agjencive reklamuese dhe shërbimeve të tilla si shpërndarja e 

prospekteve, direkt ose përmes postës, ose shpërndarja e mostrave. 

zhvillimi i koncepteve reklamuese, shpërndarja e mostrave ,përhapja e çështjes reklamuese, 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese, shërbimet e regjistrit të 

dhuratave ,shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi, reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik, reklamimi në natyrë, prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakice,reklamimi në radio.  
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(210)  AL/T/ 2020/1023 

(220)  10/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; roze. 

(732)  GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001 Merkez - Kütahya, Turkey, TR 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 21  Enë dhe konteinerë për shtëpi ose kuzhinë; enë gatimi dhe takëme për tavolinë, me 

përjashtim të pirunjve, thikave dhe lugëve; krehëra dhe sfungjerë; furça, me përjashtim të 

furçave të bojës; materiale për prodhimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; qelq i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, me përjashtim të xhamit për ndërtesa; enë qelqi, 

porcelan dhe enë prej balte.  
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(210)  AL/T/ 2020/1067 

(220)  22/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) dark biscuits;BISCOTTI; filled with cream full of milk; x10 pieces; elementët figurativ 

të biskotave 

(591)  e bardhë; nuancat e ngjyrës blu (bojëqielli e hapur; blu; blu marinë); kafe  e errët në të 

zezë; gri e hapur; nuancat e ngjyres së kuqe; portokalli 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi na golemo i malo MULTIPROM DOOEL 

export-import Skopje 

Istocna industriska zona Industriska br. 2, Skopje / MK, MK 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga ''Idriz Dollaku'', P. 5, Sh. 2, Ap. 39 Tirane, Kutia postare 8198, 

(511) 30  Biskota  

35  Shërbime tregtie me shumicë dhe pakicë me biskota  
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(210)  AL/T/ 2020/1083 

(220)  23/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) FARM 

(591)  e bardhe; e kuqe; e verdhe; bojeqielli. 

(732)  LULI FARM 2020 shpk 

Fier Portez PORTEZ Portez, pasuria me nr 43/48, zona kadastrale me nr.3031., AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

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

(511) 29  Djathe, gjalpe, kos.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1091 

(220)  24/12/2020 

(540)   

COCA-COLA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  The Coca-Cola Company 

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

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 32  Birra; ujra mineralë e të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve.   
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(210)  AL/T/ 2020/1093 

(220)  24/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe, bezhe, e bardhe, e zeze. 

(732)  LUFRA SHPK 

Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL 

(740) Arben NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

(511) 29   Zevendesues te qumeshtit; Vajra per ushqime;Vaj berthame palme per ushqime; 

Vaj palme per ushqime;Qumesht pluhur; Krem i rrahur.  

30  Sheqer palme;Perberes per ngurtesimin e kremit te rrahur; Sheqer; Shurup 

agave(embelsues natyrale); aromatizues kafeje; Pije me baze kafe; Aromatizues per pije 

pervec vajrave esenciale; Aromatizues per embelsira pervec vajrave esenciale; Aromatizues 

ushqimi pervec vajrave esenciale;Shurup gold; Embelsues natyrale; Embelsira me mente.  
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(210)  AL/T/ 2020/1094 

(220)  24/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile; e bardhe. 

(732)  LUFRA SHPK 

Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL 

(740) Arben NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

(511) 29  Qumesht i pjekur i fermentuar;Qumesht;Pije qumeshti,pije me baze 

qumeshti;Ferment qumeshti per qellime gatimi;Produkte qumeshti;Hirre;Krem i 

rrahur;Kos;Gjalpe;Krem gjalpi;Djathe;Krem (produkte bulmeti).  

30   Pije cokollate me qumesht; Pije kakao me qumesht; Pije kafeje me qumesht; Kos i ngrire 

(embelsira te ngrira).  
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(210)  AL/T/ 2020/1095 

(220)  24/12/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Blu, jeshile e celet, e bardhe. 

(732)  LUFRA SHPK 

Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL 

(740) Arben NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

(511) 29  Qumesht i pjekur i fermentuar;Qumesht;Pije qumeshti,pije me baze 

qumeshti;Ferment qumeshti per qellime gatimi;Produkte qumeshti;Hirre;Krem i 

rrahur;Kos;Gjalpe;Krem gjalpi;Djathe;Krem (produkte bulmeti).  

30  Pije cokollate me qumesht; Pije kakao me qumesht; Pije kafeje me qumesht; Kos i ngrire 

(embelsira te ngrira).  
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(210)  AL/T/ 2020/1096 

(220)  24/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile e çelët; jeshile e errët; e bardhë 

(732)  LUFRA SHPK 

Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL 

(740) Arben NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

(511) 29  Qumesht i pjekur i fermentuar; Qumesht; Pije qumeshti,pije me baze qumeshti; 

Ferment  qumeshti per qellime gatimi; Produkte qumeshti; Hirre; Krem i rrahur; Kos; Gjalpe; 

Krem gjalpi; Djathe; Krem (produkte bulmeti)  

30    Pije cokollate me qumesht;  Pije kakao me qumesht;  Pije kafeje me qumesht; Kos i 

ngrire (embelsira te ngrira)  
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(210)  AL/T/ 2020/1141 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Antidroga A L 

(591)  kafe; bezhë; pana; e kuqe; e zezë 

(732)  Geraldo Bregu 

Durres , Njesia Bashkiake nr.3, Rruga " Aleksander  GOGA", AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

(511) 35  Reklamat televizive;reklamat / publiciteti;agjenci reklamash / shërbime të 

agjencive publicitare;dhenie me qira të hapësirës reklamuese;dhenie me qira e kohës së 

reklamimit në mediat e komunikimit;prodhimi i filmave reklamues;konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të reklamave;marketing;modelim për promovimin e reklamave ose 

shitjeve;demonstrim i mallrave;sondazhe te opinioneve;prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë;publikimi i teksteve publicitare;rregullimin e 

abonimit për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët;shërbime telemarketing;prodhimi i 

programeve të teleshitjes/ prodhimit të programeve të teleshitjes;sigurimin e informacionit 

të biznesit nëpërmjet një faqe interneti (web site);shërbime te agjencisë së informacionit 

komercial;përpilimi i statistikave;përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime 

komerciale ose reklamuese;dizenjimi i materialeve reklamuese;studime tregu;hulumtime 

marketingu;shërbimet e marrëdhënieve me mediat;shërbime të shkurtimit të lajmeve;reklama 

online në një rrjet kompjuterik;sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave 

dhe shërbimeve;promovimin e shitjeve për të tjerët;përpunim teksti;shkrimi i teksteve 

publicitare  

41  Botimi dhe publikimi i librave, revistave, gazetave dhe publikimeve të të gjithave llojeve 

(përveç atyre me qëllim reklamimi) dhe të gjithave formateve duke përfshirë publikimet 

elektronike dhe dixhitale, prodhimi dhe redaktimi i programeve informative.  
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(210)  AL/T/ 2020/1142 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Jeshile; e bardhe. 

(732)  AMINA BRANDS 

Rruga " Besa e Llapit"Fshati Bajqine, Podujeve 11000, KS 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

(511) 3  Produkte të kujdesit personal, përkatësisht preparate për pastrimin e lëkures dhe 

trupit;sapun kallëp;sapun të lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës trupi;preparate për 

kujdesin e flokëve;deodorante, sprai kundër djersës dhe për sqetulla për përdorim 

personal;hidratues, locione dhe kremra per trupin dhe lëkurën;pudër talk;preparate për 

rroje;preparate kozmetike për nxirje nga dielli dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga 

efektet e diellit;shami të lagura me solucion pastrimi.  

35  Menaxhimi i biznesit;funksionet e zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet e agjencisë së 

reklamave/shërbimet e agjencive publicitare,reklamimi me porosi,marrja me qira e tabelave 

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

kompjuterike;përpilimin e indekseve të onformacionit për qëllime komerciale ose 

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

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

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

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

shërbimeve;organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese.  
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(210)  AL/T/ 2020/1144 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe; e verdhe ne gold. 

(732)  AMINA BRANDS 

Rruga " Besa e Llapit"Fshati Bajqine, Podujeve 11000., KS 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

(511) 3  Produkte të kujdesit personal, përkatësisht preparate për pastrimin e lëkures dhe 

trupit;sapun kallëp;sapun të lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës trupi;preparate për 

kujdesin e flokëve;deodorante, sprai kundër djersës dhe për sqetulla për përdorim 

personal;hidratues, locione dhe kremra per trupin dhe lëkurën;pudër talk;preparate për 

rroje;preparate kozmetike për nxirje nga dielli dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga 

efektet e diellit;shami të lagura me solucion pastrimi.  

35  Menaxhimi i biznesit;funksionet e zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet e agjencisë së 

reklamave/shërbimet e agjencive publicitare,reklamimi me porosi,marrja me qira e tabelave 

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

kompjuterike;përpilimin e indekseve të onformacionit për qëllime komerciale ose 

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

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

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

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

shërbimeve;organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese.  
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(210)  AL/T/ 2020/1145 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe; e zeze. 

(732)  AMINA BRANDS 

Rruga " Besa e Llapit"Fshati Bajqine, Podujeve 11000., KS 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

(511) 3  Produkte të kujdesit personal, përkatësisht preparate për pastrimin e lëkures dhe 

trupit;sapun kallëp;sapun të lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës trupi;preparate për 

kujdesin e flokëve;deodorante, sprai kundër djersës dhe për sqetulla për përdorim 

personal;hidratues, locione dhe kremra per trupin dhe lëkurën;pudër talk;preparate për 

rroje;preparate kozmetike për nxirje nga dielli dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga 

efektet e diellit;shami të lagura me solucion pastrimi.  

35  Menaxhimi i biznesit;funksionet e zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet e agjencisë së 

reklamave/shërbimet e agjencive publicitare,reklamimi me porosi,marrja me qira e tabelave 

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

kompjuterike;përpilimin e indekseve të onformacionit për qëllime komerciale ose 

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

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

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

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

shërbimeve;organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese.  
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(210)  AL/T/ 2020/1150 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RISTORANTE 

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

(732)  ROBERT KOKA 

BULEVARDI '' 2 DHJETORI'' SPILE HIMARE NR.3, AL 

(740) ROBERT KOKA 

BULEVARDI '' 2 DHJETORI'' SPILE HIMARE NR.3 

(511) 43  BAR, RESTORANT, HOTEL, PICERI  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1153 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Gjithcka ekpres, Tak blen Tak vjen 

(591)  blu; e kuqe; portokalli; bojeqielli; e verdhe; kafe; e bardhe. 

(732)  Çelësi shpk 
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Rruga e Kavajes, Qendra Condor, kati 3, AL 

(740) Benula Lame 

Lagja 10, Rruga "Niko Avrami", Pallati 17, Hyrja B,Apartamenti 19 

(511) 35   administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; shërbime të agjencisë 

tregtare të informacionit; shërbime të ndërmjetësimit tregtar; shërbime të lobimit tregtar; 

sigurimin e informacionit të kontaktit tregtar dhe të biznesit; azhurnimi dhe mirëmbajtja e të 

dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; sigurimin e komenteve të përdoruesve për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Sigurimi i renditjes se përdoruesve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; sigurimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale 

ose reklamuese; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve  

39  shpërndarjen e mallrave; dorëzimi i mallrave me porosi postare  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/21 

(220)  14/01/2021 

(540)   

OFF 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, Shqiperi 

(511) 10  Maska për përdorim mjekësor; Maska për terapi fytyre; Maska mode që janë 

njëkohësisht maska mjekësore për mbrojtjen nga infeksionet virale; Aparate masazhi për 

masazhimin e fytyrës; Aparate për masazhimin e fytyrës; Aparate masazhi për përdorim 

personal; aparat kozmetik me ultratinguj për kryerjen e procedurës së trajtimit estetik të 

lëkurës; maska mbrojtëse për përdorim mjekësore; doreza mbrojtëse për përdorim mjekësor.  

14  Bizhuteri; byzylykë; varëse; medalion; bizhuteri spila; unaza, vathë, butona mansheti; 

ora; rripa për orë; gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; 

Punime artistike prej metali të çmuar; kuti bizhuterish; Kuti bizhuterish prej metali të çmuar; 

hallka çelësash; unazë çelësash, ore muri.  
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(210)  AL/T/ 2021/24 

(220)  14/01/2021 

(540)   

Biskey 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA 

BAMBI A.D. POŽAREVAC 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbia, RS 

(740) RENATA LEKA 

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

(511) 30  Biskota; biskota (cookies); vafer; biskota te bluara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/25 

(220)  14/01/2021 

(540)   

Josh 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA 

BAMBI A.D. POŽAREVAC 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbia, RS 

(740) Renata Leka 

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

(511) 30  Brumera pikant; produkte te kripura te bera nga mielli; gjevrek; ushqime krokante  
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(210)  AL/T/ 2021/31 

(220)  14/01/2021 

(540)   

ICONIC 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA 

BAMBI A.D. POŽAREVAC 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbia, RS 

(740) RENATA LEKA 

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

(511) 29  patate te skuqura, patatina; perime, fruta te thata; fruta te thata te pjekura; patate 

pluhur; fara luledielli, te pjekura; fara, te pjekura; patate me pak yndyre; patatatina me pak 

yndyre; fruta te thata me shije; gjalp me baze frutash te thata.  

30  biskota (cookies); biskota; waffles; kafe; çamçakez; çokollate; emblesira; kokoshka; 

akullore; pije kafeje me qumesht; pije me çokollate me qumesht; karamele [embelsira]; kek 

me arra dhe bajame; salca [ereza]; pije me baze kafeje; pije me baze kakao; pije me baze 

çokollate; takos; tortilla; caj i ftohte; fruta te thata te mbuluara me çokollate; buke me baze 

patate; mente per freskimin e frymemarrjes; çamçakez per freskimin e frymemarrjes.   

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/43 

(220)  18/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) H2O; BURIMI 

(591)  Blu; E bardhe; roze; e kuqe; bojeqielli. 

(732)  FINO 

RRUGA SIRI KODRA, MAGAZINA NR.5, TIRANE, AL 

(740) REZARTA DUKA 

RRUGA SAMI FRASHERI NR 56 KOMPLEKSI TID SHKALLA B AP 4/1 

(511) 32  UJE;  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/81 

(220)  27/01/2021 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; portokalli; e bardhe. 

(732)  TORAJ shpk 

Tirane, Rruga Vangjel Noti, nr.36, kati perdhe, AL 

(740) Ledjon Toraj 

Tirane, Rruga Vangjel Noti, nr.36, kati perdhe 

(511) 8  Mjete rroje dhe tehe per mjete rroje.  

16  Libra; kalendare; karta; katalogje; pajisje zyre; zarfe; revista; gazeta; pamflete; leter; 

fotografi; piktura; postera; material i printuar; publikime te printuara; materiale 

mesimdhenieje dhe bileta;  

18  Mbulesa per ombrella; Shkopinje per ombrella; Doreza cadrash; Unaza per ombrella.  

34  Cigare dhe puro; cigare elektronike dhe avullues oral per duhanpiresit; artikuj per 

duhanpires; cakmak.  
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(210)  AL/T/ 2021/95 

(220)  29/01/2021 

(540)   

OPTOMED 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KLEVES JAZXHI 

Rr.Myslym Shyri P.9/1, prane BKT, Tiranë, AL 

(740) MORENO MALEVI 

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

(511) 9  Aparate dhe instrumenta optike për shembull, syze, lentet e kontaktit, syze 

zmadhuese; pasqyra për inspektimin e punës; aparate dhe instrumente për kërkime shkencore 

në laboratorë, apertometer [optika]; lente korrigjuese [optike];  syze zmadhuese [optike]; 

vida mikrometër për instrumente optike;  pasqyra [optike]; objektivat [lentet] [optika]; 

aparate dhe instrumente optike; lexuesit e karakterit optik;  kondensatorë optikë;  media e të 

dhënave optike; disqe optike; fibra optike [filamente përcjellëse të dritës] / fibra optike 

[filamente përcjellëse të dritës]; xham optik; fenerë optikë / llamba optike; lente optike  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit apo programeve 

televizive te produkteve si: syze optike, syze dielli, aksesore, xhama per syze, skelete per 

syze, kellef dhe mbajtese per syze, mbeshtetese dhe reklama per syze, zinxhire per syze, lente 

te kontaktit dhe kuti/kellef per lente kontakti. Prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave 

dhe shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për organizimin e biznesit; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve 

reklamuese; shpërndarjen e materialit reklamues; shërbimet e ekspozimit për qëllime 

reklamimi; studime tregu; reklamim / publicitet; sigurimin e informacionit të biznesit 

nëpërmjet një faqe online (web site).  

44  Sherbime mjekësore, sherbime të klinikes mjekësore; shërbime okulistike; Optometri; 

Konsulencë në fushë e optometrisë; shërbime të analizave mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorë mjekësorë  
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(210)  AL/T/ 2021/100 

(220)  01/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RESTAURANT; &; PIZZERI; TRADITIONAL FOOD; 

(591)  e bardhë; jeshile e errët 

(732)  Sonila NIKOLLA P.F 

Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, Pallati ''Condor Center'', kati perdhe, Tiranë, AL 

(740) MORENO MALEVI 

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

(511) 43  Shërbime Bari; Shërbime të kafeterisë; Shërbime restoranti; Shërbime të restorantit 

të ushqimeve të lehta dhe të shpejta që konsumohen midis vakteve [snack-bar]; Shërbime 

restoranti me vete-shërbim; Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Shërbime të 

kateringut për ushqime dhe pije; Shërbime Mense; Shërbime të informacionit dhe këshillimit 

në lidhje me përgatitjen e vakteve; Shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm; 

Strehim i përkohshëm; Shërbime hotelerie; Sigurimi i ambienteve të kampit; Rezervime të 

përkohshme të akomodimit;   
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       MARKA TË  REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2019/621 

(540)  PEPED'ORO BIO RESORT 

(732)  CARLOTTA ''SH.P.K'' 

Tirane, Rrogozhine, Ballaj, Gose, Prona 123/19, ZK 3774, AL 

(151)  16/02/2021 

(180)  05/07/2029 

(111)  21451 

(300)   

(510)  43, 

(526)  BIO RESORT 

(591)  -e zeze, e arte, jeshile; e kuqe 

(740) Carlotta Dossena 

Tirane, Rrogozhine, Ballaj, Gose, Prona 123/19, ZK 3774 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/711 

(540)  maxbiotic 

(732)  Santasya İlaç Kozm. Med. İtr. Paz. Sağ. Hizm. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti 

Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Nebioğlu Sk. No: 15/A Ümraniye/ İSTANBUL-

TÜRKİYE, TR 

(151)  16/02/2021 

(180)  02/08/2029 

(111)  21455 

(300)   

(510)  5, 

(526)  biotic 

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

(740) Vilson Duka  

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/712 

(540)  Bonax 

(732)  Santasya İlaç Kozm. Med. İtr. Paz. Sağ. Hizm. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti 

Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Nebioğlu Sk. No: 15/A Ümraniye/ İSTANBUL-

TÜRKİYE, TR 

(151)  15/02/2021 

(180)  02/08/2029 

(111)  21443 
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(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  -blu e erret 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/747 

(540)  BONAX PLUS 

(732)  Santasya İlaç Kozm. Med. İtr. Paz. Sağ. Hizm. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti 

Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Nebioğlu Sk. No: 15/A Ümraniye/ İSTANBUL-

TÜRKİYE, TR 

(151)  16/02/2021 

(180)  26/08/2029 

(111)  21454 

(300)   

(510)  5, 

(526)  PLUS 

(591)  -gri; e kuqe; blu  e errët 

(740) Vilson Duka  

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/233 

(540)  Protekal 

(732)  Svetlana Pejić Gerić 

Ibarska 13,  Belgrade 11000, RS, RS 

(151)  15/02/2021 

(180)  25/03/2030 

(111)  21442 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/375 

(540)  AVATARS 

(732)  AVATARS SHPK 

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

(151)  15/02/2021 

(180)  26/05/2030 

(111)  21445 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Online Shopping Center 

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

HEX:231F20 RGB 35, 31, 32 CMYK: 69, 67, 64, 74 

(740) ANISA PJETRI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/539 

(540)  INFANT UNO Larinsept 

(732)  Zentiva, k.s. 

U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Czech Republic, CZ 

(151)  16/02/2021 

(180)  07/07/2030 

(111)  21452 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  -e bardhë; blu; e kuqe; portokalli; lejla; e gjelbër; rozë; e zezë; kafe e çelët 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/545 

(540)  Hysenbelliu Group  HB 

(732)  Hysenbelliu Group 

Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016., AL 

(151)  16/02/2021 

(180)  14/08/2030 

(111)  21453 

(300)   
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(510)  35, 

(526)  Group 

(591)  -gri; e kuqe; e zezë; e bardhe me te gjithe nuancat e tyre. 

(740) Brisida Ademaj 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/598 

(540)  City Stats 

(732)  CityStats shpk 

Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr.43, Tirane, AL 

(151)  15/02/2021 

(180)  28/07/2030 

(111)  21449 

(300)   

(510)  35  36, 

(526)   

(591)  -E ZEZE; E BARDHE; E KUQE 

(740) Albana Laknori 

Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/599 

(540)  Monùr beauty bio products 

(732)  Vigan group shpk 

Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa 43, nr.26 Tirane, AL 

(151)  15/02/2021 

(180)  28/07/2030 

(111)  21447 

(300)   

(510)  3, 

(526)  beauty bio products 

(591)  - 

(740) Albana Laknori 

Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2020/600 

(540)  Vigan state of giants 

(732)  Vigan group shpk 

Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr. 43, Tirane, AL 

(151)  15/02/2021 

(180)  28/07/2030 

(111)  21448 

(300)   

(510)  35  36, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Albana Laknori 

Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/604 

(540)  Choose Artstyle #makepeoplehappy 

(732)  KLEIDI PAPA 

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

(151)  05/02/2021 

(180)  29/07/2030 

(111)  21415 

(300)   

(510)  16, 18, 25, 28, 35  41, 

(526)   

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

(740) Pjerina Zorba 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/606 

(540)  MOTEURS Baudouin 

(732)  Weichai Power Co., Ltd. 

 

197, Section A, Fu Shou East Street, 

Hight Technology Industrial 

Development Zone, 

Weifang City, 
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Shandong Province, China 

, CN 

(151)  12/02/2021 

(180)  29/07/2030 

(111)  21440 

(300)   

(510)  7, 

(526)  MOTEURS 

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Gazmir Isakaj 

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

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/630 

(540)  CRIBEL industrie per l'arredamento 

(732)  "S&G Innovation'' SHPK 

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

(151)  05/02/2021 

(180)  07/08/2030 

(111)  21414 

(300)   

(510)  36, 

(526)  industrie per l'arredamento 

(591)  -e gjelber; e bardhe 

(740) Anisa Rrumbullaku 

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

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/634 

(540)  NEITUM 

(732)  LABORATOIRES NEITUM 

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

(151)  05/02/2021 

(180)  11/08/2030 

(111)  21417 

(300)   

(510)  5  10, 

(526)   

(591)  - 

(740) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/641 

(540)  Alexandra ORGANIC BEAUTY CO 

(732)  Klea Pashaj 

Njësia Bashkiake nr. 5, rruga "Muhamet Gjollesha", P. 12, Shk. 38, Ap. 1, kati i parë, Tirane 

- Shqiperi., AL 

(151)  05/02/2021 

(180)  13/08/2030 

(111)  21418 

(300)   

(510)  3  35, 

(526)  ORGANIC BEAUTY CO 

(591)  -e zezë; rozë 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/660 

(540)  evita LIFE TECHNOLOGIES 

(732)  E v i t a  Shpk 

Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga "Paralele", Ndertese Private, Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  05/02/2021 

(180)  18/08/2030 

(111)  21416 

(300)   

(510)  35, 37  44, 

(526)  LIFE TECHNOLOGIES 

(591)  -e kuqe; gri 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/681 

(540)  RIVER 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, BA 

(151)  05/02/2021 

(180)  28/08/2030 

(111)  21413 

(300)   
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(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Fatos  DEGA 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/686 

(540)  Mr&Mrs for People 

(732)  JOY FRAGRANCES S.R.L. 

VIA GAVINANA 14 BUSTO ARSIZIO (VARESE), ITALY, IT 

(151)  15/02/2021 

(180)  28/08/2030 

(111)  21446 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/691 

(540)  Luna Caffe' 

(732)  Fatlind Ponari 

TIRANE, Njesia bashkiake nr.12, Rruga Shefqet Kuka, pallati Moskat, kati 1., AL 

(151)  15/02/2021 

(180)  02/09/2030 

(111)  21441 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Caffe' 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Fatlind Ponari 

TIRANE, Njesia bashkiake nr.12, Rruga Shefqet Kuka, pallati Moskat, kati 1. 
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(210)  AL/T/ 2020/693 

(540)  Delight Pasticeri 

(732)  Renato Zenelaj PF 

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

(151)  15/02/2021 

(180)  02/09/2030 

(111)  21444 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Pasticeri 

(591)  -bojqiell, rozë; kafe; e bardhë; gri 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/696 

(540)  Diamond  

(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)  16/02/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  21456 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/889 

(540)  Tito Bakery since 2003 

(732)  Rolant Tito 

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

(151)  15/02/2021 

(180)  27/10/2030 

(111)  21450 

(300)   
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(510)  35, 

(526)  Bakery, since 2003 

(591)  -e bardhë; gri 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

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

 


