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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/ 2019/710 

(220)  02/08/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) clothing; est; 2017; Style that you need. 

(591)  e zeze, e bardhe 

(732)  Gëzim Shehu 

Lagja Nr.4, Rruga Tafil Buzi, Memaliaj, Tepelenë, AL 

(740) Gëzim Shehu 

Lagja Nr.4,Rruga Tafil Buzi,Memaliaj,Tepelenë 

(511) 25  rroba për palester;bluza me kapuç dimërore;xhaketa;tuta sportive;bluza verore me 

mëngë të shkurta;atlete;bluza pranverore,mëngë të gjata;corape;kostume;pulovra;bluza për 

fëmijë;uniforma pune;rroba banje;rrip;tuta boksieri;kapele;rroba; rroba gjimnastike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/435 

(220)  05/06/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) 2G 

(591)  jeshle; e verdhë, portokalli; blu 

(732)  Salliu 2G Shpk 

Kapanoni nr.23, Godine Struktura Sherbimi me funksion Magazinimi dhe Tregtimi 1-2 kate, 

Mall of Tirana, Kashar, Tirane, AL 

(740) Elona Baçe 

Kapanoni nr.23, Godine Struktura Sherbimi me funksion Magazinimi dhe Tregtimi 1-2 kate, 

Mall of Tirana, Kashar, Tirane 

(511) 37  SHËRBIME NË NDËRTIM, LYERJE E BRENDËSHME DHE E JASHTME   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/610 

(220)  30/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Energjia e Shqipërisë 

(591)  e verdhë P 20-60C; blu 319 U; e bruztë P 125-5 C3 

(732)  Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH) 

Rr.Viktor Eftimiu, Nr.12, Tirane, AL 

(740) Erion Marku 

Rr.Viktor Eftimiu, Blloku Vasil Shanto, Tiranë 

(511) 40  Prodhimi i energjise  



 Buletini i Pronësisë Industriale  12 

  

(210)  AL/T/ 2020/729 

(220)  14/09/2020 

(540)   

DAUTI KOMERC 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) KOMERC 

(591)   

(732)  DAUTI KOMERC Drushtvo za proizvodstvo, promet I uslugi uvoz-izvoz AD s. 

Bojane opshtina Saraj. 

Naseleno mesto bez ulicen sistem s. Bojane, Saraj, Maqedonia e Veriut, MK 

(740) Gentjan Hasa 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane 

(511) 3  Preparate kozmetike jomjeksore dhe tualeti;pasta jomjeksore për dhëmbë;parfumeri, 

vajra esenciale;prepararte zbardhues dhe mjete tjera për pastrim të tilla si preparate 

zbardhuese për qëllime shtëpiake;kripëra zbardhuese;sodë zbardhuese;detergjentë, përveç 

atyre që përdoren në operacione prodhues apo për qëllime mjekësore;preparate për zbardhjen 

e rrobave;preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe brejtës.  

5  Preparate mjeksore, farmacautike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose përdorim veterinar, 

ushqim për foshnjat;shtesa ushqimesh në ushqimin e njerzve dhe kafshëve;leukoplast, 

materiale për fashim;materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar;dezifektues;preparate 

për shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbicideve.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera te tilla si aksesorë për amballazhe të produkteve ushqimore edhe industriale të 

përbëra prej materialeve të letrës, kartonit;kuti kartoni të përbëra nga letra kraft dhe me 

valëzim;letër ushqimore amballazhi kundra lagështirës;çanta letre, thasë letre, kosha kartoni, 

fletë letre apo kartoni për qëllime paketimi;qese letre, zarfe dhe kontejnerë për paketim, kuti 

kartoni;materiale të shtypura;materiale librëlidhës;fotografi;material zyrash dhe mjete 

zyrash, pos mobiljeve;ngjitës për qëllime zyrash dhe shtëpie;materiale për ngjyrosje dhe 

materilale artistësh;brusha për piktorë;materiale për trajnim dhe mësimdhënie;materiale 

plastike për paketim dhe mbështjellje;shkronja shtypi.  

29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut;përpunime mishi;fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, të thara dhe të gatuara;xhele (pelte), reçel, komposto;vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi;vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, dhe zyvendësues të kafes; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të prodhuara prej drithrave,;bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; uthull, salca (si mëlmesa); akull (ujë i ngrirë).  

32  Birrë, të gjithë llojet e birrave, veçanërisht birrë e zezë dhe birrë bjonde;ujëra minerale 

dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije nga frutat dhe lëngje frutash;shurup dhe 
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përgatitje për prodhimin e pijeve.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë dhe 

pakicë, posacërisht të: produkteve higjienike dhe kozmetike; preparateve mjeksore dhe 

veterinare; aparateve për ndriçim dhe ngrohje; letrës dhe kartonit; prodhimeve ushqimore; 

pijeve alkoolike dhe joalkoolike; aparate dhe enë për amvisëri;  prodhime tekstili; veshje dhe 

veshmbathje;  prodhime për automjete dhe mirëmbajtjen e tyre; material dhe vegla për 

ndërtimtari.   

39  Transporti;paketimi dhe magazinimi i mallrave;organizim udhëtimi.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/837 

(220)  12/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Balfin Real Estate & Hospitality 

Rruga Dervish Hima, Pallati  Ambasador 3, Kati 21, Ap.163, Njesia Administrative 2, Tiranë, 

AL 

(740) Ledja Telhai 

Rr.Dervish Hima, Pall. Ambasador 3, Kati 2, Njesia Administrative 2, Tirane 

(511) 36  Investim në pasuri të paluajtshme;agjensi 

imobiljare;vlerësimi;ndërmjetësimi;administrim dhe qiradhënie e pasurive të 

paluajtshme;Çështje të pasurive të paluajtshme;shërbime të agjensisë së pasurive të 

patundshme;vlerësimi i pasurive të paluajtshme;brokerimi i pasurive të 

paluajtshme;menaxhim i pasurive të paluajtshme;marrja me qira e pasurive të paluajtshme;  

41  Argetim; veprimtari sportive dhe kulturore. Shërbime argëtimi; shërbime të klubit 

shëndetësor trajnim shëndetësor dhe fitnes.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm;Shërbim 
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kafeje;shërbim kafeneje;shërbim bar;shërbimet e pritjes për akomodimin e 

përkohshëm;menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve;shërbim restoranti;shërbimet e shtëpive 

për turistët;restorant vetësherbim;shërbime snack bar;marrje me qera për akomodim të 

përkohshëm;rezervim për akomodim të përkohshëm; shërbim shtëpi turisike.  

44  Shërbime për kujdesin higjienik dhe të bukurisë;shërbime kopshtarie; Shërbim  shtëpi 

rimëkëmbje; shërbime sallon bukurie;shërbime spa;dizajni i peizazhit, peizazh kopshtarie.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/840 

(220)  12/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Green Coast 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, Apartamenti nr. 31 

Tiranë, AL 

(740) Çeljeta Apostol 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, Apartamenti nr. 31 

Tiranë 

(511) 36  Investim në pasuri të paluajtshme;administrim dhe qiradhënie e pasurive të 

paluajtshme;Çështje të pasurive të paluajtshme;menaxhim i pasurive të paluajtshme; marrja 

me qera e pasurive të paluajtshme.  

41  Argëtim,veprimtari sportive dhe kulturore;Ofrimi i shërbimit të argëtimit;trajnimi i 

kafshëve;rezervimi i vendeve për shfaqje;shërbime klubi argëtim ose edukim, 

trajnime;organizim i garave;rregullimi dhe drejtimi i konferencave;rregullimi dhe drejtimi i 

koncerteve;organizimi i eventeve argëtuese;shërbime argëtimi;organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose edukimi;organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime argëtimil;mbajtja 

e orëve të fitnesit;pajisje për lojëra me qira;guida;instruksione gjimnastike;shërbime trajnim 

shëndetësor dhe fitnes, shërbim prezantimi përvec atyre për qëllime reklamimi;shërbime të 

teknikut të ndricimit për ngjarje;shërbim të klubeve të natës;organizim 
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festash;fotografi;edukim fizik;prezantim të performancave live;prezantim i shfaqjeve të 

ndryshme;publikimi i teksteve reklamuese;krijimi i fasiliteteve rekreative;organizim dhe 

prezantim seminaresh;shërbime në kamp sportiv;organizimi i garave sportive;shërbim të 

kopshtit zoologjik.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm;Shërbim 

kafeje;shërbim kafeneje;shërbim bar;shërbimet e pritjes për akomodimin e 

përkohshëm/menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve;shërbim restoranti;shërbime të shtëpive 

për turistët;restorant vetësherbim;shërbime snack bar;marrje me qera për akomodim të 

përkohshëm;rezervim për akomodim të përkohshëm;  

44  Shërbime për kujdesin higjienik dhe të bukurisë;shërbime kopshtarie; Shërbim shtëpive 

të pushimit; shërbime sallon bukurie;shërbime spa;dizajni i peizazhit, peizazh kopshtarie.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/841 

(220)  12/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Green Coast 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, Apartamenti nr. 31 

Tiranë, AL 

(740) Çeljeta Apostol 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, Apartamenti nr. 31 

Tiranë 

(511) 36  Investim ne pasuri te paluajtshme, administrim dhe qiradhenie e pasurive te 

paluajtshme. 

Ceshtje te pasurive te paluajtshme; menaxhim i pasurive te paluajtshme; marrja me qira e 

pasurive te paluajtshme.  
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41  Argetim,veprimtari sportive dhe kulturore: 

Ofrimi i sherbimit te argetimit, trajnimi i kafsheve, rezervimi i vendeve per shfaqje; sherbime 

klubi argetim ose edukim, trajnime, organizim i garave, rregullimi dhe drejtimi i 

konferencave, rregullimi dhe drejtimi i koncerteve, organizimi i eventeve argetuese, 

sherbime argetimi, organizimi i ekspozitave per qellime kulturore ose edukimi, organizimi i 

shfaqjeve te modes per qellime argetimi, mbajtja e oreve te fitnesit, pajisje per lojera me qira, 

guida, instruksione gjimnastike, sherbime trajnim shendetesor dhe fitnes, sherbim prezantimi 

pervec atyre per qellime reklamimi, sherbime te teknikut te ndricimit per ngjarje, sherbim te 

klubeve te nates, organizim festash, fotografi, edukim fizik, prezantim te performancave live, 

prezantim i shfaqjeve te ndryshme, publikimi i teksteve reklamuese, krijimi i fasiliteteve 

rekreative, organizim dhe prezantim seminaresh, sherbime ne kamp sportiv, organizimi i 

garave sportive, sherbim te kopshtit zoologjik.  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i perkohshem. Sherbim kafeje, 

sherbim kafeneje, sherbim bar, sherbimet e pritjes per akomodimin e perkohshem, 

menaxhimi i mberritjeve dhe nisjeve, sherbim restoranti, sherbimet e shtepive per turistet, 

restorant vetesherbim, sherbime snack bar, marrje me qera per akomodim te perkohshem, 

rezervim per akomodim te perkohshem.  

44  Sherbime per kujdesin higjenik dhe te bukurise; sherbime kopshtarie. Sherbim te shtepive 

te pushimit; sherbime sallon bukurie; sherbime spa; dizajni i peizazhit, peizazh kopshtarie.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/842 

(220)  12/10/2020 

(540)   

Green Coast 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Green Coast 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, Apartamenti nr. 31 

Tiranë, AL 

(740) Çeljeta Apostol 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, Apartamenti nr. 31 

Tiranë 

(511) 36  Investim ne pasuri te paluajtshme, administrim dhe qiradhenie e pasurive te 

paluajtshme. Ceshtje te pasurive te paluajtshme; menaxhim i pasurive te paluajtshme; marrja 

me qira e pasurive te paluajtshme.  

41  Argetim,veprimtari sportive dhe kulturore 
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Ofrimi i sherbimit te argetimit, trajnimi i kafsheve, rezervimi i vendeve per shfaqje; sherbime 

klubi argetim ose edukim, trajnime, organizim i garave, rregullimi dhe drejtimi i 

konferencave, rregullimi dhe drejtimi i koncerteve, organizimi i eventeve argetuese, 

sherbime argetimi, organizimi i ekspozitave per qellime kulturore ose edukimi, organizimi i 

shfaqjeve te modes per qellime argetimi, mbajtja e oreve te fitnesit, pajisje per lojera me qira, 

guida, instruksione gjimnastike, sherbime trajnim shendetesor dhe fitnes, sherbim prezantimi 

pervec atyre per qellime reklamimi, sherbime te teknikut te ndricimit per ngjarje, sherbim te 

klubeve te nates, organizim festash, fotografi, edukim fizik, prezantim te performancave live, 

prezantim i shfaqjeve te ndryshme, publikimi i teksteve reklamuese, krijimi i fasiliteteve 

rekreative, organizim dhe prezantim seminaresh, sherbime ne kamp sportiv, organizimi i 

garave sportive, sherbim te kopshtit zoologjik. 

  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i perkohshem. Sherbim kafeje, 

sherbim kafeneje, sherbim bar, sherbimet e pritjes per akomodimin e perkohshem, 

menaxhimi i mberritjeve dhe nisjeve, sherbim restoranti, sherbimet e shtepive per turistet, 

restorant vetesherbim, sherbime snack bar, marrje me qera per akomodim te perkohshem, 

rezervim per akomodim te perkohshem.  

44  Sherbime per kujdesin higjienik dhe te bukurise;sherbime kopshtarie. Sherbim te shtepive 

te pushimit;sherbime sallon bukurie;sherbime spa;dizajni i peizazhit, peizazh kopshtarie.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/877 

(220)  23/10/2020 

(540)   

DEWALT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  The Black & Decker Corporation 

701 East Joppa Road, Towson  Maryland21286 United States, US 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 7  Makineri dhe vegla makinerie;motorë dhe mjete motorike (me përjashtim të mjeteve 

tokësore);komponentë transmisioni dhe bashkim makinerie (me përjashtim të mjeteve 

tokësore);vegla elektrike dhe aksesorë për vegla 

elektrike;gjeneratorë;kompresorë;gjeneratorë dhe kompresorë portabël për 

përdorues;trampanë, trampanë elektrikë, trampanë pneumatik, trampanë rrotullues, trampanë 

me çekiç, trampanë me goditje, çelësa papagallë për goditje [impact wrenches], trampanë 

shpues, trampanë këndi, makineri shpuese, makineri filetimi [tappers], çekiçë, çekiçë elektro-
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pneumatik, çekiçë pneumatik, çekiçë rrotullues, çekiçë për shkatërrim, zmerilues, zmerilues 

elektrikë, zmerilues pneumatikë, zmerilues orbit të zakonshëm, zmerilues orbitalë, zmerilues 

disk, zmerilues me rrip, llustrues, sharra, sharra elektrike, sharra pneumatike, sharra rrethore, 

sharra dore, sharra kthyese, sharra zinxhir, sharra prerëse, sharra për prerje tërthore, sharra 

me rrokullisje [flip-over saws], sharra tavoline, sharra krahu radiale, sharra me rrip, sharra 

rrotulluese, sharra shkurtuese, bluarës, bluarës elektrik, bluarës pneumatik, bluarës dërrase, 

bluarës këndor, bluarës të drejtë, bluarës disk;rutera, marangozë biskotash (ose vegël dru-

punuese për të bashkuar dy pjesë druri së bashku) [biscuit jointers];zdrugues;kaçavida, 

kaçavida elektrike, qepës, makineri për vendosjen precize të vidave, gozhdues, gërshërë, 

gërshërë elektrike, prerëse, vegël prerëse për të bërë vrima të vogla në një fletë metalike 

[nibblers];vegël elektrike dru-punuese për të prodhuar dërrasa të trasha [thicknessers], 

miksues, trazues, makineri për lyerje, makineri për larje, makineri bluarëse dhe rrotulluese, 

thika elektrike, makineri për mprehjen e thikës, vegla në formë arme për të aplikuar ngjitësin 

[glue guns], vegla në formë arme që lëshojnë nxehtësi [heat guns], vegla në formë arme që 

lëshojnë ajër shumë të nxehtë [hot air guns], të gjitha janë vegla të palëvizshme dhe portative 

që funksionojnë me energji ose elektricitet;aksesorë, pjesë dhe përshtatës për të gjitha mallrat 

e sipërpërmendura duke përfshirë maja shpuese trampani, pjesë lidhëse të trampanit, kalizvar 

për vrimë qorre [countersinks], mandrina trampani, çelësa për mandrina trampani, fllanxha, 

kontrollues këndor shpimi, maja shpuese çekiçi , maja shpuese dalte çekiçi, koka shpuese, 

fletë sharre, fletë sharre rrethore, fletë sharre dore, fletë sharre kthyese, sharra vrimë, zinxhirë 

për sharra zinxhirë, mprehës zinxhiri, disqe prerëse, disqe bluarës, disqe lustrues, disqe 

lëmuese, rrota bluarëse, gurë bluarës, lëmues, lima të trasha, fletë për zdrugues, maja shpuese 

për kaçavidë, maja shpuese ruteri, fletë abrazive, disqe abrazive, rripa abrazivë, gurë prerës 

abrazivë, gurë bluarës abrazivë, gurë bluarës të lagur, fletë zmerilimi, qese pluhuri për 

zmerilues, furça, furça me fije teli, vegla trazuese [stirrer baskets], vegla përzjerëse [mixer 

baskets];makineri për mbajtjen e drejtimit të duhur përgjatë lëndës drusore, drejtues dhe 

rrethues për vegla elektrike, drejtues dhe rrethues për makineri mprehëse të fletëve të sharrës 

dhe thikave;mjete makinerie elektrike ose të tjera që inkorporojnë lazera;trampanë/shpues 

elektrikë që inkorporojnë lazera për të siguruar një udhëzues të drejtimit për përdoruesin e 

trampanit/shpuesit për ta përdorur si një pikë referimi për të punuar më pas nga aty;vegla 

elektrike, trampanë/shpues elektrikë, ose vegla makinerie të tjera që inkorporojnë aparate, 

ose një instrument ose një pajisje për projektimin e një rreze të dritës së lazerit për të siguruar 

një pikë referimi për përdoruesin e një vegle elektrike, një trampani/shpuesi elektrik, ose 

vegle tjetër për të punuar nga aty, ose duke inkorporuar lazera për përdorim për të siguruar 

një pikë referimi për përdoruesin e një vegle për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje ndaj 

veglave për përdorim në  drejtimin e veglës ngjitur në sipërfaqen e saj të punës, ose për 

qëllime shënimi ose pozicionimi;mekanizma drejtimi që inkorporojnë një lazer;vegla 

elektrike, trampanë/shpues elektrikë, ose vegla të tjera makinerie që inkorporojnë çdo aparat, 

instrument, ose pajisje që inkorporojnë një lazer për të siguruar një pikë referimi për 

përdoruesin e një vegle elektrike, një trampani/shpuesi elektrik, ose vegël tjetër për të punuar 

nga aty, ose për bashkëngjitje me vegla elektrike, trampanë/shpues elektrikë, ose vegla të 

tjera për përdorim në drejtimin e veglës ngjitur në sipërfaqen e saj të punës, ose duke qenë 

për qëllime shënimi ose drejtimi;ose lazera të inkorporuara për përdorim për të siguruar një 

pikë referimi për përdoruesin e një vegle për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje te veglat 

për përdorim në drejtimin e veglës ngjitur në sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime 
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shënimi ose drejtimi;pjesë dhe përshtatës për të gjitha të sipërpërmendurat;stenda trampani, 

pompash, të gjitha për përdorim me vegla elektrike;vegël dru-punuese me dhëmbëza 

[dovetail jigs], vegël dru-punuese me kunja [dowelling jigs];stola sharre, tavolina 

sharre;dara;vegël e përbërë nga dy pjesë metalike paralele për të mbajtur një material punimi 

[vices];kasa dhe kuti për përdorim me aksesorë të mjeteve elektrike dhe veglave 

elektrike;zinxhirë për sharra zinxhir;makineri për fryrje dhe thithjen e vakumit për nxjerrjen 

e pluhurit, dhe tuba të nxjerrjes së pluhurit duke qenë pjesë e tyre;biskota për marangozë 

biskotash (ose vegël dru-punuese për të bashkuar dy pjesë druri së bashku);vegla elektrike, 

trampanë/shpues elektrike ose vegla të tjera makinerie që inkorporojnë një pajisje për qëllime 

shënimi ose drejtimi, që inkorporojnë një lazer;pjesë dhe përshtatës për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura.  

8  Vegla dore dhe aksesorë për vegla dore;mjete dore;maja shpuese trampani, maja shpuese 

çekiçi, pjesë lidhëse trampani;kalzivar për vrima qorre [countersinks];mandrina trampani, 

çelësa për mandrina trampani, fllanxha;kontrollues këndor shpimi;dalta, dalta çekiç;fletë 

prerëse;fletë sharre, fletë sharre rrethore, fletë sharre dore, fletë sharre kthyese, sharra 

vrimë;mprehës zinxhir;disqe prerës, disqe bluarës, disqe lutrues, disqe lëmues, rrota bluarëse, 

mokra (gurë bluarës);lëmues, lima të trasha;fletë për zdrugues;kaçavida, maja shpuese për 

kaçavida;maja shpuese ruteri, fletë abrazive, disqe abrazive, rripa abrazivë, fletë 

zmeriluesi;furça, furça me fije teli;furça trazuese, vegla trazuese [stirrer baskets], vegla 

përzjerëse [mixer baskets];vegël dore për mbajtjen e drejtimit të duhur përgjatë lëndës 

drusore, mjet mbështetës për vegla dore, drejtues dhe rrethues për vegla dore;aparate 

inkorporuese për vegla ose trampanë/shpues, ose një instrument ose pajisje për projektimin 

e një rreze të dritës së lazerit për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose 

trampani/shpuesi për të punuar nga aty;mekanizma drejtimi që inkorporojnë një lazer;vegla 

ose trampanë/shpues që inkorporojnë çdo apparat, instrument ose pajisje që inkorporojnë një 

lazer  për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose një trampani/shpuesi 

për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje me vegla ose trampanë/shpues për përdorim në 

drejtimin e veglës ose trampanit/shpuesit ngjitur me sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime 

shënimi ose drejtimi, ose inkorporimi i një lazeri për përdorim për të siguruar një pikë 

referimi për përdoruesin e një vegle ose trampani/shpuesi për të punuar nga aty, ose për 

bashkëngjitje me veglat ose trampanin/shpuesit për përdorim në drejtimin e veglës ose 

trampanit/shpuesit ngjitur me sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime shënimi ose 

drejtimi;pjesë dhe përshtatës për të gjitha të sipërpërmendurat;stenda trampani, vegla dru-

punuese me dhëmbëza [dovetail jigs], vegla dru-punuese me kunja [dowelling jigs], stola 

sharre, tavolina sharre, dara, vegël e përbërë nga dy pjesë metalike paralele për të mbajtur 

një material punimi [vices], të gjitha për përdorim me vegla dore ose të gjitha janë vegla 

dore, këllëfë për vegla;gurë prerës abraziv, gurë bluarës abraziv, disqe abrazive, gurë bluarës 

të lagur;pjesë dhe përshtatës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

9  Instrumenta dhe aparate elektrike dhe matëse; pajisje elektrike dhe optike për matjen e 

distancës dhe drejtimit për përdorim me vegla elektrike; lazera; aparate, instrumenta ose 

pajisje për projektimin e një rreze të dritës së lazerit për të siguruar një pikë referimi për 

përdoruesin e një vegle elektrike, trampanit/shpuesit elektrik, ose tjetër vegël për të punuar 

nga aty, lazera për përdorim në drejtimin e veglës elektrike, trampanit/shpuesit elektrik, ose 

tjetër vegël ngjitur me sipërfaqen e saj të punës ose për të siguruar një pikë referimi për 

përdoruesin e një vegle elektrike, trampanit/shpuesit elektrik, ose tjetër, vegël për të punuar 
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nga aty, ose për përdorim në drejtim; lazera për përdorim për të siguruar një pikë referimi 

për përdoruesin e një vegle për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje me vegla për 

përdorim në drejtimin e veglës ngjitur me sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime shënimi 

ose drejtimi; lazera për matjen e distancave ose për përdorim në drejtim; gjetësit e nivelit të 

lazerit; lazera, jo për qëllime mjekësore; sisteme konstrolli që përdorin rreze lazeri; pjesë dhe 

përshtatës për të gjitha të sipërpërmendurat; aparate peshimi; tripode (trekëmbësh për të 

mbajtur apparat fortografik ose objekte të tjera); dylbi; kamera; syze, skelete syzesh, kuti 

syzesh, lente syzesh, syze mbrojtëse, syze me nuanca të errëta [eyeshades]; xhama zmadhues; 

aparate për regjistrim, transmetim ose riprodhim të tingullit ose imazhit, transportues të të 

dhënave magnetike; radio; mikrofonë, megafonë; bateri, pako baterish, njësi për ruajtje dhe 

furnizim energjie, karikues baterish, transformatorë; kabllo elektrike; voltmetra; 

ampermetra; aparate për shuarjen e zjarrit, aparate për detektimin e tymit të duhanit; alarme, 

vizoret e marangozit, matësa, metra shirit; raportorë; niveluesa me flluskë ajri, niveluesa 

dixhitalë me flluskë ajri; veshje për mbrojtje ndaj aksidenteve dhe dëmtimeve, doreza 

mbrojtëse, përparëse mbrojtëse; pajisje mbrojtëse personale, maska fytyre, mburoja fytyre, 

syze mbrojtëse, kokore mbrojtëse; aparate, instrumenta, ose pajisje për projektimin e një 

rreze të dritës së lazerit për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle elektrike, 

ose një trampani/shpuesi elektrik për të punuar nga aty; lazera për përdorim në drejtimin e 

një vegle elektrike, një trampani/shpuesi elektrik, ose vegle tjetër ngjitur me sipërfaqen e saj 

të punës ose për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle elektrike, një 

trampani/shpuesi elektrik, ose një vegle tjetër për të punuar nga aty, ose për përdorim në 

drejtim;, aparate, instrumenta, ose pajisje për projektimin e një rreze të dritës së lazerit për të 

siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose të një trampani/shpuesi për të 

punuar nga aty,  lazera për përdorim në drejtimin e një vegle ose trampani/shpuesi ngjitur me 

sipërfaqen e saj të punës ose për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose 

trampani/shpuesi për të punuar nga aty, ose për përdorim në drejtim; aparate, instrumenta, 

ose pajisje për matjen, nivelimin, shënimin ose drejtimin, duke inkorporuar një lazer për të 

siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle elektrike, të një trampani/shpuesi 

elektrik ose vegle tjetër për të punuar nga aty ose për bashkëngjitje me vegla elektrike, 

trampanë/shpues elektrike, ose vegla dore për përdorim në drejtimin e veglës elektrike, 

trampanit/shpuesit elektrik, ose të një vegle dore tjetër ngjitur me sipërfaqen e saj të punë, 

ose për qëllime shënimi ose drejtimi; aksesorë, pjesë dhe përshtatës për mallrat e 

sipërpërmendura; shtresa për mausin e kompjuterit; helmeta. 
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(210)  AL/T/ 2020/957 

(220)  19/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Since 1885; Dry white wine; Traditional Macedonian wine; Smederevka 

(591)  e bardhë; e zezë; e kuqe;bezhë okër (Belge Ochre); bezhë(sandy yellow); bezhë kahki 

(Taupe); gështenjë 

(732)  Akcionersko drustvo za proizvodstvo i promet na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ 

export-import AD-Kavadarci 

Ul. 8-mi septemvri br. 5,  Kavadarci, North Macedonia / MK, MK 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, KUTIA POSTARE 8198, AL 

(511) 33  Verë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/958 

(220)  19/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Since 1885; Traditional Macedonian Wines 

(591)   

(732)  Akcionersko drustvo za proizvodstvo i promet na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ 

export-import AD-Kavadarci 

Ul. 8-mi septemvri br. 5,  Kavadarci, North Macedonia / MK, MK 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, KUTIA POSTARE 8198, AL 

(511) 33  Verë  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1001 

(220)  02/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TOAST, TOASTERIA&CO 

(591)  E zeze; e bardhe; e kuqe; kafe. 

(732)  COVER BRAND INTERNATIONAL SHPK 

TIRANE Njesia bashkiake nr.5, Bulevardi Bajram Curri, Ndertesa nr.112, Hyrja nr.7, 

Apartamenti nr.4 (1022), AL 

(740) MELISA PANARITI 

BULEVARDI DESHMORET E KOMBIT, KULLAT BINJAKE, HYRJA MIDIS 

KULLAVE, KATI 2, NR.16, KODI POSTAR 1005, TIRANE  

(511) 43  Sherbime te ofrimit te ushqimeve dhe pijeve (kryesisht toast dhe pije te 

ndryshme);(sherbime kafeterie);(sherbime restoranti)  
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(210)  AL/T/ 2020/1043 

(220)  17/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GROUP 

(591)  Blu; E kuqe; E gjelbert; E bardhe. 

(732)  Bigalb Group shpk 

Vaqarr, Gropaj, Z.Kadastrale 1867, Magazina Tirana Cash & Carry, Tiranë, Shqipëri., AL 

(740) Donalda Shoraj 

Vaqarr, Gropaj, Godina '' Tirana Cash & Carry'', kati 2, zyra ligjore, Tiranë, Shqipëri. 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1066 

(220)  21/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) babyspa 

(591)  E gjelbërt; e gjelbërt e errët; e bardhë 

(732)  Noela Qosja 

Njesia Bashkiake nr.5, rruga ''Ismail Qemali'', pallati 27, kati 1, Tirane, AL 

(740) Ilir Dode 

Lagjia Popullore, pranë Xhamisë, Shijak, Durrës 

(511) 44  Shërbime të kujdesit dhe trajtimit spa për fëmijë.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1098 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ELEKTRIK 

(591)  e verdhë; gure kali; e zezë 

(732)  ILVA ELEKTRIK SHPK   

Rr.Muhamet Gjollesha Pll 32, Shk 2, K1, Tirana - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 35  Sherbime shitje me shumice dhe pakice te produkteve si: Materiale elektrike per 

perdorim shtepiak dhe industrial, produkte ndricimi per perdorim shtepiak dhe industrial, 

llama, abazhure, aksesore per dekorim, materiale, pajisje dhe aparatura industriale, pompa 

uji, citofoni, sisteme sigurie, shtylla dhe kulla ndricimi, gjeneratore, panele elektrike, 

percjellesa elektrik bakri dhe alumini, aparatura matje, sinjalizimi dhe laboratorike, 

kontaktore, rele te ndryshme, siguresa, celsa automat; marketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / 

publiciteti; marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime 



 Buletini i Pronësisë Industriale  25 

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe 

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

për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit 

për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi 

i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  

37  Instalim dhe riparim i pajisjeve elektrike;Instalimin, mirembajtjen dhe riparimin e 

makinerive;Informacione riparimi;riparim i linjave elektrike; mbikëqyrja e 

ndërtimeve;instalim dhe riparim i sistemeve të alarmit dhe vjedhjeve;ndertime të ndryshme 

civile, ekonomike, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione;instalim dhe riparim i 

pajisjeve elektrike;riparim dhe mirëmbajtja e projektorit të filmit;instalimi dhe riparimi i 

alarmit nga zjarri;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike;shtrirjen e 

kabllove;riparimi i kycave (çelësave të sigurisë);restaurimi i instrumenteve 

muzikore;instalimi dhe riparimi i telefonit;akordimi i instrumenteve muzikore; shërbime të 

elektricistëve; instalimi i shërbimeve në vendet e ndërtimit.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1160 

(220)  30/12/2020 

(540)   

TOY BLAST 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  2043410  31/07/2020  CA 

(526 )  

(591)   

(732)  Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA Peak Games  

Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor, Kabatas Beyoglu, 34427 Istanbul, Turkey , TR 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 9  Softuere lojrash kompjuterike të shkarkueshme; Programe lojrash kompjuterike të 

shkarkueshme; Programe lojrash elektronike të shkarkueshme; Programe video lojrash të 

shkarkueshme interaktive; Softuer aplikacioni kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në 

telefona celularë, konkretisht, softuer kompjuterik për ofrimin e aksesit ndaj lojrave 

elektronike nëpërmjet faqeve online të rrjeteve sociale; Softuer lojrash kompjuterike të 

shkarkueshme për përdorim në pajisjet celulare.  

41  Shërbime argëtimi, konkretisht, ofrimi online i lojrave elektronike dhe kompjuterike; 

Shërbime argëtimi, konkretisht, ofrimi i përdorimit të përkohshëm të lojrave kompjuterike të 

pa-shkarkueshme për përdorim në pajisje celulare; Shërbime argëtimi, konkretisht, ofrimi i 

një faqeje interneti që përmban lojra, pazëlls (puzzles) dhe informacion rreth lojrave për 

celularë.   
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(210)  AL/T/ 2021/1 

(220)  08/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Block Technology & Communications 

(591)  ZEZE; VERDHE. 

(732)  7thBLOCk Technology&Communications 

Tirane Tirane TIRANE Tirane,Rruga ''IbrahimRugova'',Kompleksi Green Park,Kulla 1 

Tirane AL 1001,kati6,ap.24., AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

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

(511) 35  Sherbime reklamimi, marketing dhe promovimi, sherbimet e marredhenive me 

publikun, optimizim i motorreve te kerkimit per promovimin e shitjeve.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/12 

(220)  12/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) MAGIC BIO; 100% NATURAL. 

(591)  E gjelbert 

(732)  Flamur Lita 

Rruga “28 Nëntori”, Nr. 21, Domje, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 5  Imunostimulantë; ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; çajra bimore për qëllime 

mjekësore; bimë mjekësore; ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar; preparate biologjike për qëllime mjekësore; suplemente vitaminash 

dhe ushqimesh me bazë bimore për qëllime mjekësore.  

29  Vajra bimore; vajra të ngrënshëm.  

30  Mjalt; fara të përpunuara për përdorim si erëza; çaj; pije me bazë çaji.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/32 

(220)  14/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PREMIUM; TOBACCO 

(591)  E bardhe; jeshile. 

(732)  ''NARCOS PREMIUM TOBACCO COMPANY'' Sh.p.k 

Njesia Administrative Baldushk, fshati Isuf Muçaj, Banese Private, Nr. Pasurie 9/22, ZK. 

1988, AL 

(740) Festim Ibraliu 

Rruga; '' Haxhi Alia'', Sauk, 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 
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kateringut për ushqime dhe pije; Shërbime të informacionit dhe këshillimit në lidhje me 

përgatitjen e vakteve; Shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm; Strehim i 

përkohshëm; Shërbime hotelerie; Shërbimet e motelit; Shërbime të pritjes për akomodimin e 

përkohshëm (menaxhimi i pritjes dhe nisjeve);  Sigurimi i ambienteve të kampit; Rezervime 

të përkohshme të akomodimit; Shërbime kampi pushimesh (strehimi); Shërbime të dhënies 

me qera të dhomave të mbledhjeve.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/34 

(220)  15/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe; e zeze. 

(732)  Irsida Tafaj 

Rr.''Murat Toptani'', Kalaja e Tiranës, Nr.21/23, Njesia Bashkiake nr.2 Tiranë, AL 

(740) Irsida Tafaj 

Rr.''Murat Toptani'', Kalaja e Tiranës, Nr.21/23, Njesia Bashkiake nr.2 Tiranë 

(511) 14  Lidhjet prej metali të çmuar;amulet [stoli]/ amuleta [bizhuteri];bizhuteri prej 

metalesh te çmuar si argjend, flori dhe të lara me to;stoli prej metali te çmuar;rruaza për të 

bërë stoli, ruaza për të bërë bizhuteri;kuti prej metali të çmuar;rrathë stoli;rrathë 

bizhuteri;rrathë të bërë prej tekstili të qëndisur [stoli];rrathë të bërë prej tekstili të qëndisur 

[bizhuteri];spila [stoli];buste prej metali të çmuar;zinxhirë [stoli]/zinxhirë 

[bizhuteri];mbajtëse çelësash;orë dore;orë;kronografë [orë];kronometra; unaza; varëse; 

vëthë, byzylykë; agat; gurë natyralë; gurë te çmuar.  
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(210)  AL/T/ 2021/50 

(220)  20/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  SILVER TOPALLI 

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

(740) ANXHELA BRAÇE 

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

(511) 25  Veshje; Këpucë; Çizme; Kapele;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/58 

(220)  22/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 
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(732)  Anduena Kuka person fizik 

Tirane Dajt SHISHTUFINE Tirane, DAJT Lagjia Shishtufine, Rruga Myslym Keta, Godine 

ne z.kadastrale nr.3426, Nr.pasurie 76/33, kati 1, Hyrja 3, 1001., AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

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

(511) 14  Ore dore, bizhuteri  

18  Canta, kuleta  

25  Shall  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/68 

(220)  26/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Balfin Real Estate & Hospitality 

Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati  Ambasador 3, Kati 21, Ap.163, Tiranë, 

AL 

(740) Ledja Telhai 

Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Dervish Hima, Pallati  Ambasador 3, Kati 21, Ap.163, Tiranë 

(511) 41  Edukim;trajnim;argëtim;veprimtari sportive dhe kulturore. Shërbime 

argëtimi;shërbime të klubit shëndetësor trajnim shëndetësor dhe fitness.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm. Shërbime 

kafeneje; shërbim bar; shërbimet e pritjes për akomodimin e përkohshem, menaxhimi i 

mbërritjeve dhe nisjeve; shërbime restoranti; restorant vetëshërbim; shërbime snack bar; 

marrje me qera për akomodim të përkohshëm; rezervim për akomodim të përkohshëm; 

shërbim shtëpi turistike.  
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(210)  AL/T/ 2021/76 

(220)  26/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Albanian Power Exchange 

(591)  e bardhë; gri dhe e kuqe e çelët (Hex#e47e6e) 

(732)  Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike sh.a 

Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek, Kashar, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë 

(511) 36  Sherbimet e te gjitha institucionet bankare, ose institucioneve te lidhura me to sic 

jane;agjentet e kembimeve valutore ose sherbimet e rakordimit financiar;rakordimi, 

financiar/pale qendore e rakordimit financiar;menaxhimi financiar i rimbursimit te pagesave 

per te tjeret;sherbime financiare.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/77 

(220)  26/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Albanian Power Exchange 

(591)  e bardhë dhe e zezë 

(732)  Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike sh.a 

Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek, Kashar, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë 

(511) 36  Sherbimet e te gjitha institucionet bankare, ose institucioneve te lidhura me to sic 

jane:agjentet e kembimeve valutore ose sherbimet e rakordimit financiar;rakordimi,  

 financiar/pale qendore e rakordimit financiar;menaxhimi financiar i rimbursimit te pagesave 

per te tjeret;sherbime financiare.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/78 

(220)  26/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Albanian Power Exchange 

(591)  e bardhë; gri; e kuqe e çelët (Hex#e47e6e) 

(732)  Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike sh.a 

Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek, Kashar, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë 

(511) 36  Sherbimet e te gjitha institucionet bankare, ose institucioneve te lidhura me to sic 

jane;agjentet e kembimeve valutore ose sherbimet e rakordimit financiar;rakordimi, 

financiar/pale qendore e rakordimit financiar;menaxhimi financiar i rimbursimit te pagesave 

per te tjeret;sherbime financiare.  
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(210)  AL/T/ 2021/96 

(220)  29/01/2021 

(540)   

KLEVES 
 

(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/ 2019/900 

(540)  AED COLOR building materials 

(732)  AED COLOR SHPK 

Vlorë, Novoselë, Fshati Skrofotinë, magazinë 1 katëshe, pranë Rrugës Vlorë-Fier, AL 

(151)  23/02/2021 

(180)  07/10/2029 

(111)  21469 

(300)   

(510)  2  37, 

(526)  COLOR; building materials 

(591)  -E kuqe; e bardhë; e zeze; 

(740) RAHIME BIRBILI 

RR.STAVRI THEMELI, PALLATI ''LNK'', AP.1/14, TIRANE 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1056 

(540)  STAR HOTEL 

(732)  Dritan Rama 

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

(151)  22/02/2021 

(180)  05/12/2029 

(111)  21466 

(300)   

(510)  43, 

(526)  hotel  

(591)  -kafe e hapur; gri ne argjend 

(740) Albana Laknori 

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

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1069 

(540)  DOMI.al 

(732)  Bilbil Domi 

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

(151)  22/02/2021 

(180)  11/12/2029 

(111)  21462 

(300)   

(510)  35, 36, 37  43, 

(526)  www.domi.al 
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(591)  -e bardhe; e zeze 

(740) Bilbil Domi 

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

(210)  AL/T/ 2019/1086 

(540)  IMO.AL REAL ESTATE 

(732)  BILBIL DOMI 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Elbasanit, Pallati Nr.1, Kati 1, Tirane., AL 

(151)  22/02/2021 

(180)  18/12/2029 

(111)  21463 

(300)   

(510)  35  36, 

(526)  .al; REAL ESTATE. 

(591)  -E bardhë; blu; gri 

(740) BIBLBIL DOMI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/20 

(540)  LINES LILA ULTRA e gjate per naten 

(732)  M& S shpk 

Vaqarr, Prush, zona kadastrale 30645, AL 

(151)  22/02/2021 

(180)  09/01/2030 

(111)  21461 

(300)   

(510)  5, 

(526)  LINES ULTRA e gjate per naten 

(591)  -Blu; Bojeqielli; Ngjyre floriri; E kalter. 

(740) Albana Laknori  

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

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/209 

(540)  Mama's Bistro ORA E SHIJES 

(732)  Ermira Shqarri PF 

Rruga e Durresit, Ndertesa nr.21, kati1, Njesia Bashkiake nr.7, AL 

(151)  23/02/2021 

(180)  10/03/2030 

(111)  21470 
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(300)   

(510)  43, 

(526)  Bistro 

(591)  -e kuqe; e zezë; e bardhë; e gjelbërt; 

(740) Ermira Shqarri 

Rruga e Durresit, Ndertesa nr.21, kati1, Njesia Bashkiake nr.7 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/249 

(540)  SAPORI E DINTORNI CONAD BURRO ALPINO  

(732)  CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN 

SIGLA CONAD 

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

(151)  22/02/2021 

(180)  06/04/2030 

(111)  21464 

(300)   

(510)  29, 

(526)  BURRO; ALPINO  

(591)  - 

(740) Renata LEKA 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/251 

(540)  Daim 

(732)  Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB 

Smedbyvaegen 8, 19486 Upplands-Vaesby, Sweden, SE 

(151)  23/02/2021 

(180)  02/04/2030 

(111)  21468 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

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

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2020/417 

(540)  EXPAT HERO 

(732)  DONILDA SHURBI 

Rruga '' Brigada VIII'', Tiranë, AL 

(151)  22/02/2021 

(180)  01/06/2030 

(111)  21460 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -E zezë (e zezë fondmentale), Gold (e verdhë e florinjtë) 

(740) GRETA NELI 

Rruga '' Faik Konica'', Yzberisht, Kashar, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/575 

(540)  AUTO PENTA 

(732)  PENTA OIL 

Vlore Vlore VLORE Rruga Damian Humariti, Zona Industriale, Godina nr.144-145, AL 

(151)  23/02/2021 

(180)  20/07/2030 

(111)  21473 

(300)   

(510)  35, 

(526)  AUTO 

(591)  -E kuqe; e bardhë; e zezë 

(740) Flavia Alliu 

Rr." Ibrahim Rugova'', Sky Tower Business Center, kati 10, zyra 103 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/585 

(540)  VAG 

(732)  Kinostudio ''Dardan" 

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

(151)  22/02/2021 

(180)  23/07/2030 

(111)  21459 

(300)   
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(510)  41, 

(526)   

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

(740) Ina Zoto 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/602 

(540)  MECOLZINE 

(732)  FAES FARMA, S.A. 

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

(151)  22/02/2021 

(180)  28/07/2030 

(111)  21457 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/607 

(540)  Peppermint CAFE BISTRO 

(732)  Zamira Shahini 

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

(151)  23/02/2021 

(180)  29/07/2030 

(111)  21472 

(300)   

(510)  43, 

(526)  CAFE BISTRO 

(591)  -ngjyrë mjalti; e bardhë 

(740) Zamira Shahini 

Njesia Nr.3, Rruga Arkitekt Sinani, Pallat 5-katesh, Nr.5, Kati i pare, Tirane - Shqiperi 
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(210)  AL/T/ 2020/733 

(540)  Farma Sotira 

(732)  Jeton Hida 

Rruga Leskovik- ERSEKE, km 15, AL 

(151)  23/02/2021 

(180)  16/09/2030 

(111)  21471 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Farma 

(591)  - 

(740) Jeton Hida 

Rruga Leskovik- ERSEKE, km 15 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/737 

(540)  MEAN GREEN 

(732)  Monster Energy Company 

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

(151)  23/02/2021 

(180)  16/09/2030 

(111)  21474 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/749 

(540)  MICKA OIL 

(732)  KLEIDI SHPK 

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

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

(151)  22/02/2021 

(180)  17/09/2030 

(111)  21465 

(300)   

(510)  35, 37  43, 
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(526)  OIL 

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/750 

(540)  Jona's BIO ENERGY  

(732)  Festjona Rabia 

Njesia Nr. 5, Rruga Sulejman Delvina, Pallati 29, Shkalla 16, Apartamenti 93, Tirane - 

Shqiperi., AL 

(151)  22/02/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21467 

(300)   

(510)  3, 25  35, 

(526)  BIO ENERGY  

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

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

 


