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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/ 2020/120 

(220)  13/02/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) pay 

(591)   

(732)  CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN 

SIGLA CONAD 

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

(740) Renata Leka 

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

(511) 9  Program kompjuterik/software per procesimin e pagesave elektronike; program 

kompjuterik/software autentifikimi per kontrollin e aksesit dhe lidhje me kompjuter dhe 

rrjete kompjuterike;  aplikacione kompjuterike, aplikacion/software pagesash; pajisje per 

procesimin e te dhenave; karta identiteti, manjetike; karta identiteti elektronike dhe manjetike 

per perdorim ne lidhje me pagesa per sherbime; karta manjetike te koduara; kodues manjetik; 

karta smart [karta te qarqeve te integruara]; USB flash drive; karte krediti style USB flash 

drive; karta te koduara; security token [pajisje te koduara]; karta debiti dhe krediti; karta 

debiti dhe kreditit contactless.  

35  Sherbime administrative ne lidhje me regjistrimin e kartave te kreditit;Promovimi i 

shitjeve te mallrave dhe sherbimeve nepermjet dhenies se pikeve te blerjes te lidhura me 

perdorimin e kartave te debitit dhe kreditit;administrimi i programeve te besnikerise se 

klienteve;administrimi i programeve te besnikerise dhe skemave te nxitjes e 

promovimit;administrimi i programeve shperblyese;administrimi i programeve shperblyese 

dhe nxitese;sherbime promovimi;shitje promovuese;promovim biznesi.  

36  Sherbime lidhur me çështjet financiare, sherbime per procesimin e transaksioneve te 

kartave te debitit dhe kreditit; pagesa nepermjet pajisjeve mobile; pagesa nepermjet 

internetit; procesimi elektronik i pagesave; shërbime të lidhura me operimin (validation)e 

kartave te debitit dhe kreditit, sherbime te lidhura me operimin (validation) e pagesave 

elektronike permes aplikacioneve software; kryerja e transaksioneve te pagesave elektronike; 

sherbime te pagesave contactless, sherbime te pagesave te tregtise elektronike; sherbime te 



 Buletini i Pronësisë Industriale  11 

pagesave elektronike; leshimi i kartave elektronike (gift cards); leshimi i token ne lidhje me 

kliente pjesetare te skemes se besnikerise.  

(210)  AL/T/ 2020/850 

(220)  15/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) SHOPPING FOR MY BABY 

(591)  lejla; jeshil; portokalli; e bardhe; ciklamin; gri 

(732)  ALBI SHTREPI 

Rruga Dervish Bej Mitrovica, Pallati Jala, Kati 1, Njesia Administrative nr.5, Tiranë, AL 

(740) MORENO MALEVI 

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

(511) 35  Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me shumicë e 

pakicë për produkte si: Veshje të të gjitha llojeve, kepuce. produkte tekstile; sigurimi i një 

tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë 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;shërbimet e agjencisë së reklamave / 

shërbimet e agjencive publicitare; Dhenie me qira e hapësirave reklamuese; informacion mbi 

biznesin; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e lobimit komercial; hulumtim 

marketingu; marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; marrëdhëniet me 

publikun; dhenie me qira materiale publicitare; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

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

industrial; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site)  
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(210)  AL/T/ 2020/859 

(220)  20/10/2020 

(540)   

GUSTOSAMENTE CONAD 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD 

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, ITALY, IT 

(740) Renata LEKA 

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

(511) 29  Mishi, viçi i fresket, derri, shpende;Mishi i gjedhit;Kermijte e pergatitur per konsum 

per njerzit;Fara, te pergatitura;Pergatitjet e bera nga perime te fresketa per supat;Supa dhe 

lengu i mishit, ekstrakte mishi;Koncentrat kubik;Xhelatin per ushqime;Perime te 

prera;Perime te prera per sallata;Qumeshti i sojes;Qumeshti i tersheres;Qumeshti i orizit 

Qumeshti i sojes [zevendesuesi i qumeshtit];Qumeshti i orizit [zevendesuesi i 

qumeshtit];Qumesht bajame;Qumesht kikiriku;Qumesht arre kokosi;Qumeshti i 

kondensuar;Fruta, kerpudha dhe perime te gatuara, te ngrira, te thata ose te 

konservuara;Perime te gatuara, te ngrira, te thata ose te konservuara;Vajra;Vaj ulliri, Vaj 

ulliri i virgjer dhe ekstra i virgjer, Yndyrna te ngrenshme;Margarine;Peshk i fresket, i ngrire 

dhe i konservuar;Peshk i fresket dhe i konservuar, fruta deti dhe molusqe te fresketa dhe te 

konservuara;Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera nga perimet;Ushqime te 

pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera nga djathi;Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te 

perbera nga patate;Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera nga mish ose 

shpende;Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbere nga peshk, ushqim deti dhe 

krustace;Kroketa, te ngrira ose jo;Qumeshti dhe zevendesuesit e qumshtit, djathi, kremi, 

produktet e qumeshtit, gjalpi, kosi;Embelsira te bazuara ne produkte te qumeshtit, kos 

frutash;Marmelate, reçel;Kremra me baze qumeshti ose djathe;Mish, mish i perpunuar, 

proshuta te prera ose te paprera dhe mishra te tymosr;Vezet dhe produktet e vezeve, te ngrira 

ose jo;Ushqime qe perbehen nga ushqime te gatshme dhe/ose ushqime te ngrira te bazuara 

tek mishi, peshku, djathi, mishi i thate;Produkte ushqimore me baze patate;Meze me baze 

patate;Patate te konservuara;Ushqime te pergatitura dhe/ose te ngrira, te perbera kryesisht 

nga mishi;Ushqime te pergatitura dhe/ose te ngrira qe perbehen kryesisht nga 

perime;Ushqime te pergatitura dhe te gatuara, te perbera plotesisht ose kryesisht nga 

shpendet;Ushqime te pergatitura nga perimet;Kroketa, te ngrira ose jo;Meze me baze 

frutash;Meze me baze perimesh;Meze me baze dritherash;Meze me baze frutash te 

thata;Domate te konservuara;Alga te detit te ngrenshem - te gjitha keto produkte jane me pak 

sheqer dhe/ose yndyre.  

30  Kafe, çajra, kakao dhe zevendesuesit e tyre;Çajra bimore;Buke dhe produkte te pjekura, 

byreke, buke ne forme shiriti e holle, ushqime krokante;Meze me baze mielli;Ushqim me 
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baze dritherash;Drithera te perpunuara, niseshte dhe produkte te bera prej tyre, perberes per 

pjekje dhe maja;Sode buke [bikarbonat sode per qellime gatimi];pica dhe byreke, te ngrira 

ose jo;Kuskus;miell misri (polenta);petka;Makarona, makarona qe permbajne mbushje, 

makarona qe permbajne veze;Oriz;Tarte [te embla ose pikante];Embelsire mus;Akull, 

akullore, kos frutash dhe sorbeto;Embelsira te pjekura, biskota te embla, shirita 

embelsirash;meze te embla, biskota;embelsira;Embelsira me baze çokollate dhe 

çokollate;Embelsira me baze akullore;Krem [embelsues pjekjeje];Kripera, ereza, 

aromatizues, uthull, uthull balsamike;Sheqeri, embelsues natyrale, lustra dhe mbushje te 

embla, mjalte, embelsira;Karamele [embelsira];Çamçakezat;kremra (embelsira), perhapes 

kremi me baze cokollate;mustarda;Miell perimesh;Miell;Ekstrakt çaj;Çaj bimor;Ekstrakte, 

jo mjekesore;Propolis;Qumesht bletesh per ushqime;Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo 

te perbera nga makarona, buke, oriz ose embelsira te mbushura ose embelsira me mbushje 

(pasta);brume pica me mbushje;Kos i ngrire me baze frutash - te gjitha keto produkte janë 

me pak sheqer dhe/ose yndyre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/888 

(220)  27/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) CAFE 

(591)  e bardhë, jeshile; kafe; e kuqe; e verdhë 

(732)  MONDIAL TRANS 
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DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR, AL 

(740) FATBARDHA BARDHI 

DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR 

(511) 30  KAFE  

(210)  AL/T/ 2020/943 

(220)  18/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) EXTRA; INSTANT DRY YEAST; 3 X MORE FASTER; GOLD; QUALITE; 

GARANTIE; pesha net 450 gr 

(591)  Bardhe; Kuqe; Jeshile; Zeze; Portokalli 

(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  Maja buke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Buletini i Pronësisë Industriale  15 

(210)  AL/T/ 2020/968 

(220)  23/11/2020 

(540)  

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Polimer 

(591)  jeshile; ngjyre bizele 

(732)  EVEREST  IE 

Rr.17 Nëntori, nr.124, Kashar, 1050 Tiranë, ALBANIA, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 16  Filma plastik për mbështjellje; fletë plastike, thasë dhe çanta për mbështjellje dhe 

paketim; amballazh plastik i mbyllur (bubble pack) për mbështjellje ose paketim;   

40  Përpunimi i tereftalatit të polietilenit; përpunimi i polietilenit.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/989 

(220)  26/11/2020 

(540)   

MONSTER ENERGY ZERO SUGAR 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  4-2020-504863  02/06/2020  PH 

(526 ) ENERGY; ZERO SUGAR 

(591)   

(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 92879, US 

(740) Melina Nika 

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

 

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

pluhura dhe preparate për të bërë pije, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjike.  
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(210)  AL/T/ 2020/999 

(220)  02/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RADIO; SHQIP 

(591)  e bardhë; e zezë; e kuqe 

(732)  RADIO SHQIP SHPK 

BLVD DESHMORET E KOMBIT, HOTEL ROGNER, TIRANE, AL 

(740) OLTA REKA 

RADIO SHQIP, BLVD DESHMORET E KOMBIT, HOTEL ROGNER, TIRANE 

(511) 35  Prodhim i spoteve publicitare;    

38  Trasmetim i muzikës në radio; Trasmetim i programeve në radio; Transmetim 

informacione të ndryshme në radio.  

41  Prodhim i programeve radio dhe televizive, audio dhe video në studio.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1000 

(220)  02/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Sallameri; Shije e vertete; Cilesi e garantuar 

(591)  kafe; e bardhë 

(732)  Viktor Musteqja 

Durres Fushe Kruje LUZ Fshati Luz, Autostrada Fushe Kruje- Lezhe, km.2, pasuria nr.64/93, 

zona kadastrale 2537, AL 

(740) Viktor Musteqja 

Durres Fushe Kruje LUZ Fshati Luz, Autostrada Fushe Kruje- Lezhe, km.2 

(511) 29  Qofte, produkt mishi; pastërma, mish i thatë; mish; sallam; proshutë; proshutë e 

tymosur; salçiçe; salçiçe e tymosur  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1009 

(220)  04/12/2020 

(540)   

TUTTO CASA GJITHÇKA PËR SHTËPINË 

TUAJ 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GJITHÇKA PËR SHTËPINË TUAJ 

(591)   

(732)  METROPOL CENTER SHPK 

Lagjia Çlirimi, Rruga Fan Noli, në qendër te qytetit pranë shatervanit, Lushnje., AL 

(740) MORENO MALEVI 

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

(511) 35  Shitje me shumicë dhe me pakicë të produkteve të ndryshëm si: produkte dhe pajisje 

për arredime shtëpiake dhe biznesi, produkte kosmetike, produkte pastrimi, produkte dhe 

pajisje elektroshtëpiake,produkte dhe pajisje elektrike, produkte dhe pajisje hidraulike, 

produkte dhe pajisje ndërtimi, produkte ushqimore, produkte dhe pajisje telekomunikacioni, 

produkte dhe pajisje kompjuterike, produkte dhe pajisje kamera të sigurisë, sisteme alarmi, 

sisteme kontrolli hyrjedalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi, sisteme audio, sisteme dhe 

produkte te IT, produkte për kujdesje ndaj shëndetit; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; shërbime prokurimi për 

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

qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; hartimi i materialeve reklamuese; 

demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve  
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(210)  AL/T/ 2020/1016 

(220)  09/12/2020 

(540)   

FIIT REGULAR 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) REGULAR 

(591)   

(732)  KT& G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon, Republic of Korea, KR 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

(511) 34  Cigare; duhan; artikuj për duhanin dhe duhanpirësit; kuti për mbajtje cigaresh; 

produkte zëvendësuese të duhanit; prerës purosh; puro; tavlla për duhanpirësit; cigare 

elektronike; mbushja e cigares elektronike; shkopinj për pastrimin dhe dezinfektimin e 

cigareve elektronike; mjete për pastrimin e cigareve elektronike; furça pastrimi për cigaret 

elektronike; filtra për pastrimin e cigareve elektronike; furça për pastrimin e cigareve 

elektronike; shkopinj për pastrimin e cigareve elektronike; ngrohës për cigare elektronike; 

kasa mbrojtëse për cigare elektronike; solucion i lëngshëm për përdorim në cigaret 

elektronike; solucion nikotine për përdorim në cigaret elektronike; solucion i lëngshëm me 

nikotinë për përdorim në cigare elektronike; kasa mbrojtëse për pajisjet e cigareve 

elektronike; varëse për cigare elektronike; pastrues për cigare elektronike; mbrojtëse e 

dizajnuar për cigare elektronike; pastrues elektrikë për cigare elektronike;  mjet pastrues për 

cigare elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për përdorim në cigare 

elektronike; artikuj për duhanpirësit (duke përfshirë çakmak për duahnpirësit).  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1018 

(220)  09/12/2020 

(540)   

FIIT CRISP 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CRISP 

(591)   

(732)  KT& G Corporation 
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71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon, Republic of Korea, KR 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

(511) 34  Cigare; duhan; artikuj për duhanin dhe duhanpirësit; kuti për mbajtje cigaresh; 

produkte zëvendësuese të duhanit; prerës purosh; puro; tavlla për duhanpirësit; cigare 

elektronike; mbushja e cigares elektronike; shkopinj për pastrimin dhe dezinfektimin e 

cigareve elektronike; mjete për pastrimin e cigareve elektronike; furça pastrimi për cigaret 

elektronike; filtra për pastrimin e cigareve elektronike; furça për pastrimin e cigareve 

elektronike; shkopinj për pastrimin e cigareve elektronike; ngrohës për cigare elektronike; 

kasa mbrojtëse për cigare elektronike; solucion i lëngshëm për përdorim në cigaret 

elektronike; solucion nikotine për përdorim në cigaret elektronike; solucion i lëngshëm me 

nikotinë për përdorim në cigare elektronike; kasa mbrojtëse për pajisjet e cigareve 

elektronike; varëse për cigare elektronike; pastrues për cigare elektronike; mbrojtëse e 

dizajnuar për cigare elektronike; pastrues elektrikë për cigare elektronike;  mjet pastrues për 

cigare elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për përdorim në cigare 

elektronike; artikuj për duhanpirësit (duke përfshirë çakmak për duahnpirësit).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1027 

(220)  15/12/2020 

(540)   

Giga Team 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Giga 

(591)   

(732)  VODAFONE ALBANIA 

Autostrada Tirane- Durres, Rruga Pavaresia, Nr.61, Kashar, Tirane, AL 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane. 

(511) 9  Aparate dhe instrumente të telekomunikimeve, telefonike dhe të 

komunikimeve;telefonë-radio, telefonë të lëvizshëm dhe fiks;telefonë të levizshëm;aparate 

portative të telekomunikimeve;telefonë smart (smartphones);kasa për telefonë;kufje për 

telefonë;kompjutera që mbahen në dorë, të lëvizshëm dhe tabletë;pajisje kompjuterike dhe 

të telekomunikimit elektronik që mund të vishen;aparate dhe instrumente të komunikimit të 

të dhënave;sisteme të përpunimit të zërit;pajisje të rrjetit kompjuterik dhe të komunikimeve 

të të dhënave;aparate të të dhënave të celularëve;sisteme të përpunimit të të dhënave;baza të 

dhënash (database) elektronike;platforma dhe software të telefonisë digjitale;hardware 

kompjuterike për telekomunikime; rrjete të telekomunikimit;modema;rutera (routers) 

rrjeti;instalime kabllore;dekodera;aparate që konvertojnë një sinjal televiziv digjital në sinjal 

analog (set-top box) duke përfshirë aparate që kanë një udhëzues interaktiv për shikimin e 
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televizionit dhe/ose një regjistrues për regjistrimin e programeve televizive dhe audio;aparate 

elektrike dhe elektronike për përdorim në marrjen e transmetimit satelitor, tokësor ose 

kabllor;aparate dhe instrumente për përpunimin, transmetimin, ruajtjen, logimin, marrjen dhe 

rikuperimin e të dhënave që janë në formën e të dhënave të koduara, tekstit, audios, imazheve 

grafike ose videos ose një kombinim të këtyre formateve;njësi dhe pajisje pa tel (wireless) 

që mbahen në dorë;telekomanda për pajisje elektrike dhe elektronike;asistentë digjitalë 

personal;sensorë elektronik duke përfshirë altimetra të pedometrave dhe peshore;lexues dhe 

skanera të barkodeve dhe kodeve me përgjigje të shpejtë;regjistrime audio dhe video;media 

për ruajtjen e informacionit, të dhënave, imazheve dhe tingujve;përmbajtje të medias digjitale 

(të shkarkueshme), duke përfshirë filma, programe televizive, programe radio, video, 

imazhe, muzik, tekst, të dhëna, imazhe, grafika dhe zile (ringtone), të siguruara nga një bazë 

të dhënash (database) kompjuterike, Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;aparate dhe 

instrumente të marrjes dhe transmetimit satelitor;kompjuter dhe video-lojëra, duke përfshirë 

lojra të shkarkueshme;publikime elektronike (të shkarkueshme) të siguruara on-line nga baza 

të dhënash (database) kompjuterike, Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;media të lexueshme 

nga makineri (aparate);audio, video dhe të dhëna digjitale të shkarkueshme të siguruara nga 

një bazë të dhënash (database) kompjuterike, Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;karikues 

baterish për përdorim me aparate të telekomunikimeve;bateri;pajisje rezervë (back-up) për 

furnizimin me energji të baterive;pajisje periferike për televizorë dhe kompjutera;kompjutera 

duke përfshirë kompjutera portativ (laptop) dhe kompjutera të vegjël (notebook);organizues 

personal elektronik;aparate dhe instrumente të lundrimit dhe pozicionimit elektronik dhe 

satelitor duke përfshirë sisteme të pozicionimit global;njësi që montohen në tavolinë ose 

makinë që inkorporojnë një altoparlant i cili lejon përdorimin pa duar të një telefoni;pajisje 

për mbajtjen e telefonit celular që fiksohen/montohen në makinë;aparate dhe instrumente të 

mësimdhënies;aparate të matjes;matës smart (smart meters);karta magnetike bosh dhe të 

para-regjistruara;karta që përmbajnë mikroprocesorë;karta me qark të integruar [karta 

smart];karta magnetike të koduara;karta të koduara;software kompjuterike, duke përfshirë 

software kompjuterike të siguruara nga një bazë të dhënash (database) kompjuterike, 

Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;software të komunikimeve të të dhënave;software 

aplikacioni, duke përfshirë software aplikacioni për telefonë të lëvizshëm;aplikacione 

software të shkarkueshëm për kompjuter;software kompjuterike për komunikim të të 

dhënave pa tel (wireless);software kompjuterike dhe software aplikacioni për sinkronizimin, 

transmetimin dhe shpërndarjen e zërit, të dhënave, kalendarit dhe përmbajtjes midis një ose 

më shumë pajisjeve elektronike, për blerjen e aplikacioneve për pajisje elektronike që 

mbahen në dorë dhe për blerje të sigurta, të kriptuara;software të sistemit operativ;software 

kompjuterike për transmetimin në rrjet në mënyrë të pandërprerë (streaming) dhe kriptimin 

edhe ruajtjen e audios, videos, grafikave, tekstit dhe të dhënave në dhe mbi rrjete të 

komunikimit;software kompjuterike për të mundësuar rrjetin peer-to-peer (shpërndarja e 

skedarëve/file-ve ose burimeve të tjera midis kompjuterave përmes një rrjeti) dhe 

shpërndarjen e skedarëve (file-ve);software të motorëve të kërkimit;software kompjuterike 

për drejtimin dhe bashkë-kordinimin e komunikimeve ndërmjet përdoruesve të kompjuterit 

që shpërndajnë informacion dhe të dhëna audio përmes rrjeteve të komunikimeve 

elektronike;software për televizorë interaktiv;software të montimit të imazheve dhe videos 

duke përfshirë aplikacione software për përdorim në pajisje të lëvizshme;software për 

identifikimin e personave;software për kontrollin e aksesit, kontrollin e videos dhe zbulimin 
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e pranisë së personave;software për sigurinë kompjuterike, duke përfshirë antivirus, firewalls 

(sisteme të sigurisë së rrjetit që monitorojnë dhe kontrollojnë hyrjen dhe daljen e trafikut të 

rrjetit bazuar mbi rregullat e përcaktuara të sigurisë), antispam, anti-spyware, filtrimin e faqes 

(web-it);software të zbulimit të ndërhyrjeve;software virtuale të rrjetit privat;software 

kompjuterike për marrjen, përpunimin, transmetimin dhe shfaqjen e informacionit në lidhje 

me përshtatshmërinë fizike (fitness), yndyrën e trupit, indeksin e masës trupore, modelet e 

gjumit, vendndodhjet, poicionin e trupit, motin dhe temperaturën;software kompjuterike për 

menaxhimin e informacionit në lidhje me ndjekjen, përputhshmërinë dhe motivimin me një 

program të shëndetit dhe përshtatshmërisë fizike (fitness);pajisje kundër vjedhjes, jo për 

automjete;sensorë anti-përplasje për automjete;Aparate të Sistemit të Pozicionimit Global 

[GPS];Aparate për përpunimin e të dhënave;pajisje dhe aparate për kontrollin në largësi të 

aparateve elektrike dhe pajisjeve shtëpiake;pajisje dhe instalime alarmi;sisteme të lokalizimit 

dhe lundrimit satelitor;sisteme për shkarkimin dhe përditësimin e software-ve kompjuterike 

për dhe nga aparate elektronike;aparate dhe instalime elektronike dhe biometrike për 

kontrollin e aksesit;aparate për identifikimin e personave;sisteme televizive me qark të 

mbyllur;kamera, kamera televizive dhe regjistrues video për televizorë me qark të 

mbyllur;aparate optike dhe fotografike;matës të shpejtësisë (spidometër) 

elektronik;odometer elektronik;takeometër elektronik;aparate për kontrollin e shpejtësisë për 

automjete;regjistrues kilometrash për automjete;sensorë elektrik ose elektronik për 

automjete;sensorë elektronik;sirena;brava elektrike për automjete;aparate për kontrollin në 

largësi;çelësa elektronik për automjete;sisteme elektronike të motorinos dhe aksesit të 

automjetit pa çelës;sisteme për hapjen dhe mbylljen automatike të dyreve, portobagazhit, 

kofanos dhe tavanit (pjesës së sipërme) të automjetit;aparate të komunikimit të integruara në 

helmeta motoçikletash;aparate GPS;aparate për automjete për përcaktimin ose sinjalizimin e 

lokalizimit të automjetit, lokalizimeve të vendit, rrugëve të udhëtimit, kohës, gjendjeve të 

trafikut, pranisë së automjeteve të emergjencës dhe kushteve të rrezikshme;sisteme për 

komunikimin midis automjeteve dhe infrastrukturave rrugore;sisteme dhe instrumente të 

drejtimit me telekomandë të automjeteve;Aparate monitorimi, përveçse për qëllime 

mjekësore;kompjutera të montuara në bord (on-board) për automjete;pajisje elektrike, 

elektronike ose optike të montuara në bord (on-board) për automjete, duke përfshirë 

automjete për terren tokësor;sisteme diagnostikuese të montuara në bord (on-board) dhe 

sisteme diagnostikuese që kontrollohen në largësi për automjete;sisteme për shkarkimin dhe 

përditësimin e software-ve kompjuterike për dhe nga automjete;pajisje për të zbuluar dhe/ose 

shkëmbyer të dhëna midis një automjeti dhe aparati marrës të të dhënave i kontrolluar nga 

distanca për qëllime sigurie;Alarme akustike/ alarme zanore;sisteme për zbulimin paraprak 

të përplasjeve dhe shmangien e përplasjeve;sisteme kompjuterike me ekran dhe prekje (touch 

screen) në automjete.  

38  Shërbime telekomunikacioni;shërbime komunikimi nëpërmjet telefonit dhe 

telekomunikacionit fiks dhe të lëvizshëm, telekomunikacionit celular, telefonit celular dhe 

radios, radio faksimiles, radio paging dhe radios;shërbime transmetimi zëri;shërbime të 

mesazheve me zë dhe mesazheve zanore;shërbime të postës elektronike për të dhëna dhe 

zë;shërbime për marrje me qera, leasing dhe dhënie me qera e aparateve të 

telekomunikacionit, radios, telefonit radio dhe radio-faksimile;dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikacionit;shërbime leasing i qarqeve elektronike;shërbime komunikimi i të 

dhënave nëpërmjet radios, telekomunikacioneve dhe nëpërmjet satelitit;shërbime 
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transmetimi dhe marrje nëpërmjet radios;shërbime komunikimi nëpërmjet satelitit, 

televizionit dhe/ose radios;shërbime komunikimi të transmetimit dhe marrjes së 

zërit;shërbime të zërit mbi IP; shërbime telekomunikacioni komunikimi nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global ose Internetit;shërbime për mbledhje dhe transmetim të mesazheve 

telefonike dhe të telefonisë së lëvizshme;shërbime për shpërndarje dhe marrje të imazheve 

dhe të dhënave të tingullit;shërbime të përgjigjes në telefon për të tretët;shërbime të 

përgjigjes automatike në telefon;shërbime të telefonisë;shërbime të dhënies me qera të 

aparateve të telekomunikimeve;shërbime të ofrimit të dhomave të bisedave (chatrooms) të 

internetit, në veçanti shërbime aksesi në Internet;shërbime telekomunikacioni i informacionit 

(duke përfshirë faqet e internetit), programet kompjuterike dhe çdo të dhënë tjetër;shërbime 

të postës elektronike;ofrimi i shërbimeve broadband (transmetim me kapacitet të 

lartë);shërbime të komunikimit pa tel (wireless);shërbime telefonike pa tel 

(wireless);shërbime telekomunikacioni të rrjetit dixhital;shërbime portale;shërbime të 

telefonisë;shërbime të transmetimit pa tel (wireless);shërbime të informimit rreth 

telekomunikimit;shërbime telekomunikacioni dhe shërbime konjeksioni;shërbime 

shkëmbimi të dhënash;shërbime transferimi i të dhënave nëpërmjet 

telekomunikacionit;shërbime për transmetim të të dhënave;shërbime për transmetim të 

përmbajtjes së medias dixhitale, duke përfshirë filmat, programet televizive, programet 

radiofonike, videot, muzikën, tekstin, të dhënat, imazhet, grafikat dhe zilet, nëpërmjet 

Internetit ose një rrjeti telekomunikacioni;shërbime të shpërndarjes së përmbajtjes së medias 

dixhitale, duke përfshirë filmat, programet televizive, programet radiofonike, videot, 

muzikën, tekstin, të dhënat, imazhet, grafikat dhe zilet, nëpërmjet Internetit ose një rrjeti 

telekomunikacioni;shërbime transmetimi të dhënash;shërbime shpërndarjeje;shërbime 

shpërndarjeje të dhënash;shërbime shpërndarje ose transmetimi të programeve televizive ose 

radiofonike;shërbime transmetimi të përmbajtjes multimediale, videos dhe audios nëpërmjet 

telekomunikacionit;shërbime transmetimi elektronike të dosjeve video dhe audio nëpërmjet 

kompjuterit dhe rrjeteve të tjera elektronike të komunikimit;shërbime të shpërndarjes së 

muzikës dixhitale nëpërmjet telekomunikacionit;ofrimi i aksesit ndaj faqeve të rrjetit 

social;shërbime të dhënash pamore, teleteksit dhe video tekstit;shërbime mesazhimi, 

konkretisht, dërgimi, marrja dhe shpërndarja e mesazheve në formë teksti, audio, imazheve 

grafike ose videos ose një kombinim i këtyre formateve;shërbime mesazhimi të 

unifikuara;shërbime të postës zanore;ofrimi i shërbimeve të rrjetit të të dhënave;shërbime 

video-konferencash;shërbime video-telefoni;shërbime ofrimi të lidhjeve të 

telekomunikacionit ndaj Internetit ose databazave;shërbime transmetimi i ndihmuar nga 

kompjuteri i mesazheve, të dhënave dhe imazheve;shërbime komunikimi me 

kompjuter;shërbime ofrimi dhe aktivizimi i konferencave elektronike;shërbime të dhënies 

me qera të kohës së aksesit në rrjete kompjuterike globale;shërbime të ofrimit të aksesit në 

baza të të dhënave (databases);shërbime të ofrimit të aksesit të përdoruesit në rrjete 

kompjuterike globale;shërbime të bordeve të buletineve elektronike (shërbime të 

telekomunikimeve];shërbime ofrimi i aksesit ndaj përmbajtjes edukuese, portaleve dhe 

faqeve të internetit;shërbime komunikimi për kontrollin në distancë të pajisjeve 

elektronike;shërbime për rrjete komunikimi për sisteme smart metering;shërbime të 

monitorimit të telefonatave nga anëtarët dhe njoftimet emergjente;shërbime transmetimi 

elektronik i të dhënave dhe dokumentave nëpërmjet terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve 

elektronike;shërbime transmetimi të sinjalit për tregtim elektronik nëpërmjet sistemeve të 
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telekomunikacionit dhe sistemeve të komunikimit të të dhënave;shërbime të ofrimit të aksesit 

ndaj rrjeteve komunikuese elektronike dhe databazës elektronike;shërbime të ofrimit të 

mjeteve të komunikimit për shkëmbimin e të dhënave dixhitale;shërbime të komunikimit të 

të dhënave nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit;shërbime transmetimi i të dhënave, duke 

përfshirë nëpërmjet aparateve audio-vizuale;shërbime transmetimi të sinjaleve të tingullit, 

figurës, videos dhe të dhënave;shërbime të ofrimit të aksesit ndaj bazës së të dhënave 

(database);shërbime shkëmbimi të dhënash elektronike;shërbime të dhënash emaili;shërbime 

komunikimi dhe transmetimi të dhënash;Shërbime të ofrimit të aksesit të përdoruesit në rrjete 

kompjuterike globale;shërbime të ofrimit të informacionit, ofrimit të lidhjeve 

telekomunikuese elektronike;shërbime për hyrje në telekomunikacion;shërbime 

telekomunikacioni interaktive;shërbime të rrjetit të telekomunikacionit;shërbime të 

telekomunikacionit për pasagjerë aeroplane.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe dizajne në lidhje me to; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; shërbime të kontrollit të 

cilësisë dhe vërtetimit; dizenjimi dhe zhvillimi i hardwer-it dhe softwer-it kompjuterik; 

shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, përllogaritje, 

kërkime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë këshillimin teknologjik; 

dizenjimi i softwer-it dhe sistemeve kompjuterike.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1092 

(220)  24/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(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 
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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).  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/67 

(220)  26/01/2021 

(540)   

Nazar by Green Coast 
 

(551) Marke fjale 

(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/ 2021/92 

(220)  29/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

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

(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/ 2021/94 

(220)  29/01/2021 

(540)   

OPTIKA GENOVA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale/ 

(300)   

(526 ) OPTIKA 

(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/ 2021/106 

(220)  02/02/2021 

(540)   

ALPHEROL 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, materiale per 

fashatim; material per mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; preparate për 

shkatërimin e parazitëve;fungicide, herbicide.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/107 

(220)  02/02/2021 

(540)   

SYNCADOL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, materiale per 

fashatim; material per mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; preparate për 

shkatërimin e parazitëve;fungicide, herbicide.  
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(210)  AL/T/ 2021/108 

(220)  02/02/2021 

(540)   

NEUROCOMPLEX-B 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, U.S.A., US 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, materiale per 

fashatim; material per mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; preparate për 

shkatërimin e parazitëve;fungicide, herbicide.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/109 

(220)  02/02/2021 

(540)   

BIOZYM-Q10 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, materiale per 

fashatim; material per mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; preparate për 

shkatërimin e parazitëve;fungicide, herbicide.  
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(210)  AL/T/ 2021/110 

(220)  02/02/2021 

(540)   

BISYN 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, materiale per 

fashatim; material per mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; preparate për 

shkatërimin e parazitëve;fungicide, herbicide.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/123 

(220)  04/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Law & Tax 

(591)  Blu; e verdhe. 

(732)  LULZIM ALUSHAJ 



 Buletini i Pronësisë Industriale  30 

Rruga "Shyqyri Berxolli",Shkalla A, Kati 3, Suite 9B, Njësia Bashkiake nr. 10,Tiranë , AL 

(740) LULZIM ALUSHAJ 

Rruga "Shyqyri Berxolli",Shkalla A, Kati 3, Suite 9B, Njësia Bashkiake nr. 10,Tiranë  

(511) 45  shërbime për zgjidhjen alternative te mosmarrëveshjeve ;shërbime të Arbitrazhit , 

shërbime juridike e avokatie , shërbime në hartimin e akteve ligjore ;hulumtim 

ligjor;shërbime juridike lidhur me negocimin e kontratave për të tjerët ;shërbime juridike në 

fushën e imigracionit ;shërbime në çështje gjyqësore, konsulencë ligjore për t’ju përgjigjur 

thirrjeve për tender/konsulencë ligjore për t'iu përgjigjur kërkesave për propozime ;shërbime 

në çështje gjyqësore.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/125 

(220)  04/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; ngjyre floriri (gold); vishnje. 

(732)  ELKOS SHPK  

Rruga Dafinave,Nd 169, Tirane - Shqiperi ., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 3  Peceta për fëmijë të ngopura me preparate pastruese; lecka të mbarsura me detergjent 

për pastrim; kozmetike; kozmetikë për fëmijë; preparate higjienike.  

6  Leter alumini.  

16  Leter per pjekje ( baking paper); Çanta  [zarfe, qese] prej letre ose plastike, për paketim; 

plastikë për modelim; film plastik për mbështjellës; paketa plastike flluskë për mbështjellës 

ose paketim; Çanta të mbeturinave të letrës ose të plastikës; fletë absorbuese letre ose plastike 

për paketimin e produkteve ushqimore; fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose plastike 

për paketimin e produkteve ushqimore;kuti letre ose kartoni;materiale paketimi prej letre ose 
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kartoni; Peshqir letre per fytyren; shami letre; peshqir letre.  

29   Aranzhimet e frutave të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; arra të sheqerosura; kroketa; 

fruta të kristalizuara / fruta të ngrira; arra me aromë; perime të thara në ngrirje; patate të 

skuqura frutash; fruta, të konservuar; lajthi, të përgatitura; kefir / kefir; patate të skuqura me 

pak yndyrë; patate te skuqura; rrush të thatë; fara, të përgatitura; farat e lulediellit, të 

përgatitura; perime, të gatuara; perime, të thata; perime, të ruajtura; perime, të përpunuara; 

perime, të konservuara; arra, të përgatitura.  

30  Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; biskota; ëmbëlsira; preparate te drithërave; 

patate të skuqura [produkte drithërash]; cokollate; arra të veshura me çokollatë; makarona 

kokosi; thekon misri; kuskus; briosh; makarona; biskota malt; petë; pasta (makarona); 

pas(torte); biskota të vogla; kokoshka; ravioli; spageti; karamele; niseshte per ushqim; 

sheqer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/131 

(220)  05/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) "Luxury", "Compact" 

(591)  bluja dhe nuancat e saj, e bardha, grija. 

(732)  DS GLOBAL INTERNATIONAL TRADE Shpk 

Elbasan, Elbasan, ELBASAN, Rruga Nacionale, Metalurgji, Nr i pasurise 986, AL 

(740) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(511) 34  cigare; duhan; filtra cigaresh; paketa cigaresh; kuti cigaresh; kuti duhani; puro; qese 

duhani; tavlla duhani; çibuk për duhan; shkrepëse; çakmakë duhanpirësish.  
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(210)  AL/T/ 2021/132 

(220)  05/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Nuovo; Sapone; Liquido 

(591)  Bardhe; Blu; Bojeqielli; Gri 

(732)  EXCLUSIVE GROUP shpk 

TIRANE Njësia Administrative Nr.6, Rruga Feridon Fezollari, Ish Kombinati Ushqimor, 

Z.Kadastrale nr.8240, Nr.Pasurie 2/163, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

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

(511) 3  Sapun i lengshem  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/169 

(220)  15/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) KITCHEN & BAR 

(591)  e bardhë; e zezë; gold 

(732)  SELAMI PALLUÇI P.F 
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Njësia Administrative nr.7, Rruga ''Ndre Mjeda'', objekti me nr. pasurie 7/186+2-13, Tiranë, 

AL 

(740) SELAMI PALLUÇI 

Njësia Administrative nr.7, Rruga ''Ndre Mjeda'', objekti me nr. pasurie 7/186+2-13, 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.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/240 

(220)  02/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile e errët 

(732)  BASHA CAPITAL GROUP 

Rruga Themistokli Germenji, kati II, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) ESA HALA 

Rruga Themistokli Germenji, kati II, Tirane, Shqiperi 

(511) 29  gjalp; djath; krem(produkte te qumeshtit); veze; fruta te perpunuara; qumesht; 

produktet e qumeshtit; arra; perime te ruajtura; perime ne kuti  

31  bajame;arra te paperpunuara;geshtenja;ullinj te fresket;kastravec i fresket;                                                                                       

 qepe te fresketa;fruta te fresketa;patate te fresketa;rrush i fresket;                                                                                             

spinaq i fresket;lajthi te fresketa;                                                                                          perime 

te fresketa;marule, sallate;                                                                                             gruri;miser  
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(210)  AL/T/ 2021/259 

(220)  04/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e gjelbërt; jeshile e rrët; 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);fruta te thata;pelte 

frutash;lëvore frutash;fruta të ruajtura në alkool;tul frutash;sallata frutash;fruta te 

stazhionuara;fruta te perpunuara;fruta te zjera;koncentrat me bazë frutash për gatim;frutat e 

ngrira;fruta të konservuara  

30  Pije cokollate me qumesht;Pije kakao me qumesht;Pije kafeje me qumesht;Kos i ngrire 

(embelsira te ngrira);drithe miser/Cornflakes;miser i bluar;miser i pjekur;miell gruri;fare 

gruri për konsum njerëzor;perberes dritherash.  
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(210)  AL/T/ 2021/287 

(220)  11/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e bardhë 

(732)  DUKAT WATER Shpk 

Fshati Bishqethem, Lagjia Rruga e Kishës, Autostrada Lushnje - Fier, AL 

(740) LUIS NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

(511) 32  Ujërat minerale dhe të gazuara;Pije joalkoolike;Pije frutash dhe lëngje 

frutash;Shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije;Birra;Pije të lehta;Pijet me 

bazë orizi dhe me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit;Pijet energjike,Pijet 

izotonike, Pijet sportive të pasuruara me proteina;Esenca joalkoolike dhe ekstrakte frutash 

për prodhimin e pijeve.  
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       MARKA TË  REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2019/762 

(540)  Uje Mineral Valbona, Uje i fresket nga burimet natyrore Valbone Albania 

(732)  Stabilimenti Valbona shpk 

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

(151)  18/03/2021 

(180)  30/08/2029 

(111)  21519 

(300)   

(510)  32, 

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

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

(740) Eno Dodbiba 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/125 

(540)  R Rossini Espresso Italiano dal 1979 

(732)  Super Brands Distribution 

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

Kati i 1, Tirane, AL 

(151)  11/03/2021 

(180)  17/02/2030 

(111)  21517 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Espresso Italiano dal 1979 

(591)  -Bordo; e verdhë 

(740) Olsi Pojana 

Rr. Myslym Shyri, Tirane. 
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(210)  AL/T/ 2020/662 

(540)  Crazy Energy Drink  

(732)  FI GROUP 

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

(151)  23/03/2021 

(180)  18/08/2030 

(111)  21520 

(300)   

(510)  32, 

(526)  Energy Drink  

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

(740) Brisida Ademaj 

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

(210)  AL/T/ 2020/720 

(540)  bebi & beba 

(732)  Marçela Peza 

Blv.'' Bajram Curri'', Godina ETC, Kulla A, Ap.7/4, Tiranë, AL 

(151)  16/03/2021 

(180)  10/09/2030 

(111)  21518 

(300)   

(510)  25  35, 

(526)  bebi 

(591)  -e bardhë; kafe e errët 

(740) Marçela Peza 

Blv.'' Bajram Curri'', Godina ETC, Kulla A, Ap.7/4, Tiranë 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/722 

(540)  SANTEX 

(732)  CAPITAL  GROUP 

Capital Group, Elbasan Bradashesh , rruga Elbasan -Metalurgjik km5, zona kadastrale 3965, 

pasuria nr.873/14, brenda ne metalurgji , AL 

(151)  23/03/2021 

(180)  11/09/2030 

(111)  21521 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e kuqe 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 
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(210)  AL/T/ 2020/843 

(540)  TIRONA INTELLECTUM 

(732)  Ardian Llagami 

Rruga Him Kolli, pallati Llagami , nr.37, Njesia 10, Tirane, AL 

(151)  10/03/2021 

(180)  13/10/2030 

(111)  21516 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)  Tirona 

(591)  -Ngjyrat e verdhe ne gold, e zeze. 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 
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                 REFUZIM  FORMAL    
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( 210 )  AL/T/ 2020/146 

(540)   

 

 
( 732 )  LIANA 

Tirane, rruga "Kastriotet'', nr.30, Njesia bashkiake 11, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Gjyzepina Leraj 

Tirane, rruga "Eduard Mano'', Pallati 18, Njesia bashkiake 13 

( 511 )  
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              RIVENDOSJE NE AFAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Buletini i Pronësisë Industriale  43 

(210)  AL/T/ 2020/146 

(220)  20/02/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LIANA 

Tirane, rruga "Kastriotet'', nr.30, Njesia bashkiake 11, AL 

(740) Gjyzepina Leraj 

Tirane, rruga "Eduard Mano'', Pallati 18, Njesia bashkiake 13 

(511)  
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          VENDIME TË DHOMËS PËR  

     SHQYRTIMIN E KUNDËRSHTIMEVE 
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1 -Objekti i kundërshtimit: 

 

Marka “K KOPLIKU GOLD” e publikuar më 12/03/2020 në Buletinin e Pronësisë 

Industriale M2020/10 me të dhënat e mëposhtme:  

Emri i aplikantit: Ardit Reçaj, me adresë: Gruemire, rruga Gruemire Rrash, nr.44, 

Malesi e Madhe, Shqiperi, AL i përfaqesuar me autorizim nga z. Ardit Reçaj. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2019/1008 

 

Data e depozitimit: 14/11/2019  

 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 34. 

 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Ferrari S.P.A: me adresë: Via Emilia Est 1163, Moderna, IT, përfaqesuar me 

autorizim nga Znj.Vjollca Shomo.  

Data e depozitimit të kundërshtimit: 28/5/2020.  

 

-Vendimi: 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “K KOPLIKU GOLD” me numër 

aplikimi AL/T/2019/1008, me aplikant z. Ardit Reçaj dhe vijimin e procedurave të 

regjistrimit të saj. 
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            DISENJO  INDUSTRIALE  

                TË  REGJISTRUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2020/10 

( 22 )  28/09/2020 

( 54 )  1. Mbajtese per ereza dhe kripore 

( 11 )  287 

( 15 )  24/03/2021 

( 30 )   

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

( 72 )   

( 18 )  28/09/2025 

( 51 ) 

( 55 )   

 


