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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  



 Buletini i Pronësisë Industriale  6 

  

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/ 2019/784 

(540)  BAULED 

(732)  BAULED 

Durres, Fushe Kruje, Lagjja Hasan, zona kadastrale nr. 1934, numri i pasurise 6/10, AL 

(151)  14/06/2021 

(180)  10/09/2029 

(111)  21835 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Aleksandra Arseni 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/729 

(540)  DAUTI KOMERC 

(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 

(151)  10/06/2021 

(180)  14/09/2030 

(111)  21819 

(300)   

(510)  3, 5, 11, 16, 29, 30, 32, 35, 39  43, 

(526)  KOMERC 

(591)  - 

(740) Gentjan Hasa 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2020/858 

(540)  Lauradiet 

(732)  VITAMER sh.p.k. 

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

(151)  11/06/2021 

(180)  20/10/2030 

(111)  21826 

(300)   

(510)  3, 5, 29, 30, 31, 32, 33  41, 

(526)  diet 

(591)  -e gjelbërt; e bardhë 

(740) Gazmir Isakaj 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/876 

(540)  gg gojë gaditëse 

(732)  Sanida Kraja 

Lagjia Partizani, nr.105, Shkoder, AL 

(151)  11/06/2021 

(180)  23/10/2030 

(111)  21831 

(300)   

(510)  41  43, 

(526)   

(591)  -rozë; e zezë; krem 

(740) Sanida Kraja 

Lagjia Partizani, nr.105, Shkoder 
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(210)  AL/T/ 2020/877 

(540)  DEWALT 

(732)  The Black & Decker Corporation 

701 East Joppa Road, Towson  Maryland21286 United States, US 

(151)  11/06/2021 

(180)  23/10/2030 

(111)  21829 

(300)   

(510)  7, 8  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/920 

(540)  Siella beauty 

(732)  Nova Company Ltd 

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

(151)  11/06/2021 

(180)  06/11/2030 

(111)  21827 

(300)   

(510)  3, 

(526)  beauty 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2020/934 

(540)  KOPSHTI LULET E JETËS 

(732)  EDLIRA ÇELA 

Njesia Bashkiake nr.2, rruga Shyqyri Ishmi, banese private me nr. pasurie 7/598, 

ZK.8150,Tirane, AL 

(151)  10/06/2021 

(180)  12/11/2030 

(111)  21820 

(300)   

(510)  41, 

(526)  KOPSHTI 

(591)  -e kuqe; jeshile; lejla; bojeqielli; blu; e verdhë; gri; kafe 

(740) EDLIRA ÇELA 

Njesia Bashkiake nr.2, rruga Shyqyri Ishmi, banese private me nr. pasurie 7/598, 

ZK.8150,Tirane 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/949 

(540)  elledii Sheqer Brown Sugar from Cane 

(732)  ELLEDII shpk 

Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr pasurie 1/210, 

zona kadastrale 85/91., AL 

(151)  11/06/2021 

(180)  18/11/2030 

(111)  21828 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Sheqer ;Brown Sugar from Cane;  teaspoons; 1 kg; for coffee and tea lovers; qualite; 

garantie; 180 teaspoons 

(591)  -e bardhë; e kuqe; jeshile; e zezë; kafe; e verdhë;gri metalike 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema ''17 Nentori'', Shk.3, Ap.4, Tirane, 

Shqiperi 
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(210)  AL/T/ 2020/957 

(540)  Smederevka TIKVES T 

(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 

(151)  10/06/2021 

(180)  19/11/2030 

(111)  21822 

(300)   

(510)  33, 

(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 

(740) Vjollca Kryeziu 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/958 

(540)  TIKVEŠKO BELO TIKVEŠ T 

(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 

(151)  10/06/2021 

(180)  19/11/2030 

(111)  21823 

(300)   

(510)  33, 

(526)  Since 1885; Traditional Macedonian Wines 

(591)  - 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, KUTIA POSTARE 8198, AL 
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(210)  AL/T/ 2020/976 

(540)  VERONESI Espresso 

(732)  Izet Leka person fizik 

Durres RRASHBULL ARAPAJ  Rruga Plepa-Pjezes, Objekt me nr. pasurie 156/28, Zona 

Kadastrale 1031., AL 

(151)  11/06/2021 

(180)  25/11/2030 

(111)  21825 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Espresso; elementi figurativ i flamurit italian 

(591)  -e bardhë; e kuqe; e zeze; jeshile 

(740) NAZRI HAXHIU 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1097 

(540)  Krena 

(732)  Griselda Zika 

Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga "Reshit Petrela", Ndertese Private Nr.85, Shqiperi., AL 

(151)  14/06/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  21837 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 
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(210)  AL/T/ 2020/1138 

(540)  APEL MEDIA 

(732)  Dorian BALLA 

Rruga e Vilave, Nr.19, Lunder, Tirane, AL 

(151)  11/06/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  21832 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)  media 

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1139 

(540)  APEL 

(732)  Dorjan BALLA 

Rruga e Vilave, Nr. 19, Lunder, Tirane, AL 

(151)  11/06/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  21833 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 
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(210)  AL/T/ 2020/1146 

(540)  PurSol 

(732)  CHIMIPOINT 

Durres Lagjia nr.14, Rruga Asti  Gogoli. nr.pasurie5/161-ND, ZONA KADASTRALE 8516, 

AL 

(151)  11/06/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  21834 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -e  kuqe; e bardhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1153 

(540)  Tak Tak Gjithcka ekspres, Tak blen, Tak vjen! 

(732)  Çelësi shpk 

Rruga e Kavajes, Qendra Condor, kati 3, AL 

(151)  10/06/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  21821 

(300)   

(510)  35  39, 

(526)  Gjithcka ekpres, Tak blen Tak vjen 

(591)  -blu; e kuqe; portokalli; bojeqielli; e verdhe; kafe; e bardhe. 

(740) Benula Lame 

Lagja 10, Rruga "Niko Avrami", Pallati 17, Hyrja B,Apartamenti 19 
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(210)  AL/T/ 2020/1160 

(540)  TOY BLAST 

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

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

(151)  11/06/2021 

(180)  30/12/2030 

(111)  21830 

(300)  2043410  31/07/2020  CA 

(510)  9  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/8 

(540)  FEDOS 

(732)  FEDOS 

Njësia Administrative Nr. 2, Rr. " Manol Konomi", Ndërtesa 14, Hyrja 2, Ap.2, AL 

(151)  10/06/2021 

(180)  12/01/2031 

(111)  21824 

(300)   

(510)  10  44, 

(526)   

(591)  -Blu dhe bojëqielli 

(740) Orion Struga 

Rr. " Manol Konomi", Ndërtesa 14, Hyrja 2, Ap.2 
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(210)  AL/T/ 2021/12 

(540)  EL AJS MAGIC BIO 100% NATURAL 

(732)  Flamur Lita 

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

(151)  10/06/2021 

(180)  12/01/2031 

(111)  21818 

(300)   

(510)  5, 29  30, 

(526)  MAGIC BIO; 100% NATURAL. 

(591)  -E gjelbert 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/50 

(540)  fort 

(732)  SILVER TOPALLI 

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

(151)  14/06/2021 

(180)  20/01/2031 

(111)  21836 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) ANXHELA BRAÇE 

TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga Muzaket, Ndertesa 16, Hyrja 3, 1016. 
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           PUBLIKIM APLIKIMI MARKA 
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(210)  AL/T/ 2015/771 

(220)  13/11/2015 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë, e kuqe 

(732)  COOP ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DEL LAVORO 6-8 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Italy, IT 

(740) Aleksandra ARSENI(Meçaj) 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,Ap70/4 Tiranë, 100 

(511) 29  Mish, peshk, mish shpendësh dhe mish gjahu; ekstrakte mishi fruta dhe perime 

të konservuara, të 

ngrira, të thara, dhe të gatuara; xhelatina, recelëra, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime 

qumështi; vajëra dhe yndyrna ushqimore. 

  

30  Kafe, caj, , kakao, dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sagu; miell dhe produkte të bëra 

prej drithi; bukë, pasta dhe ëmbisira; akuj; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekës; kripë; 

mustardë; uthull, salca (erëza); piperna; akull  

31  Prodhime drithi dhe bujqësore, kopshtarie dhe pyjore të papërfshira në ndonjë klasë tjetër; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; farëra; bimë dhe lule natyrale; artikuj ushqimore 

për kafshë; malto.  

32  Birrë; uje mineralë dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve. 

  

33  Pije alkoolike (përvec birrave).  

35  Reklamin; manaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione zyre.  

38  Telekomunikacione.  

39  Transport paketim dhe magazinim i mallrave; shërbime udhëtimi.   

41  Edukim; ofrim i trainimeve; argetim; veprimtari sportive dhe kulturore.   

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.  
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(210)  AL/T/ 2020/768 

(220)  18/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Smart 

(591)   

(732)  2Smart Systems sh.p.k. 

Rruga "Papa Gjon Pali i II-te", ABA Business Center, kati 7-te., AL 

(740) Silva Xhelili 

Rr. ''Papa Gjon Pali i II-te'', ABA Business Center, Kati 7-te 

(511) 7  Makineri, pjese makinerie, makineri qe funksionojne me energji elektrike; motora 

me perjashtim te automjeteve tokesore;  

9  Aparate shkencore; Aparate kërkimore; Aparate navigacioni; Aparate topografike 

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike; Aparate për peshimin, matjen,  

sinjalizimin, zbulimin, testimin dhe inspektimin; aparate per shpëtimin e jetës; Aparate per 

mësimdhënien; Aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes dhe përdorimit të energjisë 

elektrike;aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin 

e tingullit, imazheve ose të dhënave; aparate per media të regjistruara dhe të shkarkueshme; 

softuer kompjuterik; aparate regjistrimi dixhital ose analoge; Aparate per veprimtari me 

monedhë;regjistrat e parave të gatshme, pajisjet llogaritëse;kompjutera dhe pajisje periferike 

kompjuterike;kostume zhytjeje, maska për zhytës, pajisje veshi për zhytës, kapëse hunde për 

zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë;aparate për 

shuarjen e zjarrit.  

38  Sherbime telekomunikacioni, sherbime qe lejojne komunikimin midis paleve si dhe 

sherbime per transmetimin e te dhenave.Perfshin: Transmetimin e skedarëve dixhitalë dhe 

postës elektronike; - siguron aksesin e përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;-

Transmetim radio dhe televiziv; -transmetim video-sipas kërkesës; dhomat e chatit dhe 

forumeve në internet; -Telefoni dhe shërbimet e postës zanore; 

-shërbime të konferencave dhe videokonferencave.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajni;shërbime dhe analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; shërbime për kontrollin e 
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cilësisë dhe shërbimet e vërtetimit;hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe 

programeve kompjuterike; 

Shërbime të inxhinierëve dhe shkencëtarëve që ndërmarrin vlerësime, hulumtime dhe raporte 

në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike; Shërbime 

kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të dhënave  kompjuterike dhe informacionit 

personal dhe financiar dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe 

informacion, për shembull, shërbimet e mbrojtjes së virusit kompjuterik; shërbimet e 

kriptimit të të dhënave, monitorimin elektronik të identifikimit personal të informacionit për 

të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internet; shërbime për softuer (SaaS), shërbime për 

platformë (PaaS); shërbime për kontrollimin e projektimit, për shembull, dizajni industrial; 

shërbime për  hartimin e programeve kompjuterike dhe sistemeve;  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/944 

(220)  18/11/2020 

(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) EXTRA; INSTANT DRY YEAST; 3 X MORE FASTER; GOLD; pesha net 450 gr; 

elementi figurativ i bukës 

(591)  Bardhe; Kuqe; Jeshile; E zeze; Verdhe; 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  
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(210)  AL/T/ 2020/996 

(220)  27/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )   

(591)  e kuqe; bezhë 

(732)  ''HEKTA GROUP'' SHPK 

Fier Mbrostar Mbrostar Mbrostar Ura, Zona Kadastrale nr.2636, Nr. Pasurie 35/10, Shqipëri, 

AL 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 30  Miell dhe preparate të bëra nga drithërat;miell misri;miell gruri;miell 

palme;preparate drithërash.  
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(210)  AL/T/ 2020/1060 

(220)  18/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Dupron sh.p.k. 

Rruga Xhorxh Martini, Prane Parlamentit te Shqiperise, Tirane , AL 

(740) Elvis Allmuca 

Rruga Xhorxh Martini, Prane Parlamentit te Shqiperise, Tirane  

(511) 9  aplikacione të programeve kompjuterikë, të shkarkueshëm; platforma të programeve 

kompjuterikë, të regjistruara ose të shkarkueshme; program kompjuterik i lojërave 

kompjuterike, i 

shkarkueshëm; kuletat elektronike të shkarkueshme; botime elektronike, të shkarkueshme; 

programe kompjuterike, të shkarkueshme; aplikacione për smartphone; aplikacione për 

kompjutera tablet; telefona inteligjentë;mbulesa për smartphone; mbulesa për kompjutera 

tablet;  

42  shërbim aplikacion mobile;shërbimet e vërtetimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e vetme të identifikimit për 

aplikacionet e programeve online;shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur 

teknologjinë për 

transaksionet e tregtisë elektronike;marrja me qira e serverave në internet;konsulencë për 

krijimin e faqeve 

në internet;Dizajn i brendshem;dizajni i dekorit të brendshëm;krijimin dhe dizajnimin e 

indekseve të 

informacionit të bazuar në faqe në internet për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së 

informacionit] krijimin 

dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët  

45  rrjet social në internet web dhe aplikacion;  
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(210)  AL/T/ 2021/162 

(220)  12/02/2021 

(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) 32% kikirike 

(591)  e kuqe; e verdhe; jeshile; blu; gri; kafe. 

(732)  Chips Way d.o.o.  

Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia (RS), RS 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 30  ushqime te lehta me baze dritherash;  ushqime te lehta me baze misri;  ushqime prej 

misri te fryre (kokoshka)   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/163 

(220)  12/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) chips; 1971 

(591)  e kuqe, e verdhe. 

(732)  Chips Way d.o.o. 

Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia (RS), RS 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 30  ushqime te lehta me baze dritherash;  ushqime te lehta me baze gruri; ushqime te 

lehta me baze misri;  ushqime prej misri te fryre (kokoshka)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/189 

(220)  17/02/2021 

(540)   

LAVA-SOAP 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) SOAP 

(591)   

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njesia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(740) Brikena KASMI 

Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tiranë 

(511) 3  Locione kremra kozmetike;Locione duarsh për qëllime kozmetike; 

Locione kundër diellit për qëllime kozmetike; 

Locione dushi për qëllime kozmetike; 

Locione dushi për qëllime kozmetike; 

Locione trupi për qëllime kozmetik; 

Locione për reduktimin e celulitit për qëllime kozmetike; 

Locione mbrojtëse ndaj diellit për qëllime kozmetike; 

Locione pas diellit (plazhit) për qëllime kozmetike; 

Locione maskë trupi për qëllime kozmetike; 

Qumësht fytyre dhe locione për qëllime kozmetike; 

Locione fytyre dhe trupi për qëllime kozmetike; 

Locione për përkujdesje fytyre dhe trupi për qëllime kozmetike; 
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Locione tonifikuese për fytyrën, trupin dhe duart për qëllime kozmetike; 

Kremra, vajra, locione, sprucues, lapsa dhe balsam për qëllime kozmetike; 

Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

Preparate kozmetike për përkujdesjen dhe trajtimin e lëkurës; 

Kremra kozmetike për fytyrën; 

Kremra masazhues për fytyrën; 

Krem kozmetik për duart; 

Krem nate; 

Krem rigjenerues për përdorim kozmetik; 

Krem për mbrojtje nga dielli; 

Krem trupi; 

Krem pastrues; 

Përgatitje kozmetike; 

Kozmetika organike; 

Kozmetika multifunksionale; 

Hidratues;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/190 

(220)  17/02/2021 

(540)   

LEVITATE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njesia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(740) Brikena KASMI 

Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tiranë 

(511)  
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(210)  AL/T/ 2021/249 

(220)  03/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) La Forchetta 

(591)  e bardhë; blu 

(732)  Gazmir Paja 

Autostrada Tirane -Durres, Km12, Lagjia Gjokaj, Vilat mbi Prestige Home, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 

(511) 8  Paisje per tavolina prej metali (thika, pirunj, lugë),thika qeramike,prerëse djathi, jo 

elektrike;hanxhar [thika];hapëse *;prerëse vezësh, jo elektrike.  

21  Enë kuzhine prej qelqi,metali,plastike,porcelani,argjile;tavolina për nderje rrobash 

plastike ose prej metali.  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë të paisjeve për tavolina, thika, pirunj, lugë; shitje me 

shumicë dhe pakicë enë kuzhine prej qelqi, metali, plastike, porcelani, argjile, tavolina për 

nderje rrobash plastike dhe prej metali.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/313 

(220)  17/03/2021 

(540)   

Hirudoid 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   
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(732)  Daiichi Sankyo Europe GmbH 

 

Zielstattstr. 48 81379 München Germany, DE 

(740) Kliton Stefani 

Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/364 

(220)  02/04/2021 

(540)   

DELTRON 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  PPG Industries Ohio, Inc. 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111, United States, US 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 2  Bojra dhe kompozime të veshjeve të jashtme në natyrën e bojrave, llustrës, llakut 

dhe substanca mbrojtëse kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/397 

(220)  08/04/2021 

(540)   

American Bison 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) American 

(591)   

(732)  Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court, Wilson, NC 27893, US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 34  Cigare.  
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(210)  AL/T/ 2021/407 

(220)  09/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  2020/1076  06/11/2020  MK 

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë; e kuqe 

(732)  TUSHI TOBACCO DOOEL TETOVO 

ILINDENSKA str nr.1/1 gtc/ground floor TETOVO MK, MK 

(740) Aleksandra Meçaj 

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

(511) 35  Shitje me shumicë dhe pakicë të qymyrit për skara pjekjeje dhe qymyrit për nargjile 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/411 

(220)  12/04/2021 

(540)   

LAY'S GOURMET 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US, US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 29  Mish; peshk; shpendë; mish gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

të thata dhe të gatuara; pelte; reçel; komposto; vezë; qumësht; produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna ushqimore; salca; djathë; kos; fruta të thata të ngrënshme; fruta të thata të 
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përpunuara; fara të përpunuara të ngrënshme; bare të ngrënshme me bazë frutash të thata; 

përzierje frutash dhe fruta të thata; patatina (chips); patatina (crisps); snak me bazë patate; 

ushqime snak me bazë soje; patatina (chips) prej soje; snak me bazë frutash; çipse (chips) 

frutash; patatina prej juke (yucca chips); viç i përgatitur; mish viçi tharë; lëvore derri të fryrë; 

sallata perimesh; pate (spread) frutash dhe perimesh; ushqime snak dhe çipsa (chips) me bazë 

perimesh; ushqime snak të gatshme për tu ngrënë të përbëra kryesisht nga patate dhe çipsa 

(chips), fruta të thata, produkte frutash të thata, fara, fruta, perime ose kombinime të tyre; 

ushqime snak dhe pate (spread) me bazë legumesh  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/412 

(220)  12/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; ngjyre ari 

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US, US 

(740) Melina Nika 

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

(511) 29  Mish; peshk; shpendë; mish gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

të thata dhe të gatuara; pelte; reçel; komposto; vezë; qumësht; produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna ushqimore; salca; djathë; kos; fruta të thata të ngrënshme; fruta të thata të 

përpunuara; fara të përpunuara të ngrënshme; bare të ngrënshme me bazë frutash të thata; 

përzierje frutash dhe fruta të thata; patatina (chips); patatina (crisps); snak me bazë patate; 

ushqime snak me bazë soje; patatina (chips) prej soje; snak me bazë frutash; çipse (chips) 

frutash; patatina prej juke (yucca chips); viç i përgatitur; mish viçi tharë; lëvore derri të fryrë; 

sallata perimesh; pate (spread) frutash dhe perimesh; ushqime snak dhe çipsa (chips) me bazë 

perimesh; ushqime snak të gatshme për tu ngrënë të përbëra kryesisht nga patate dhe çipsa 

(chips), fruta të thata, produkte frutash të thata, fara, fruta, perime ose kombinime të tyre; 

ushqime snak dhe pate (spread) me bazë legumesh  
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(210)  AL/T/ 2021/414 

(220)  12/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe 

(732)  BALI AURA 

TIRANË, NJËSIA BASHKIAKE NR. 3, RR. SELMAN RIZA, PALLATI XHEKER, 

DYQANI NR. 5, AL 

(740) IRIS BAJO 

RR. HIMË KOLLI, P. 8, AP. 6, TIRANË 

(511) 30  MAKARONA; SALCE MAKARONASH  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/422 

(220)  14/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Fjala "Agriculture" dhe pamjet e shegeve. 

(591)  E kuqe; jeshile; e bardhe. 

(732)  SHEGISA SHPK 

Fier Lushnje Plug Fshati Plug, Zona kadastrale 2999, nr pasurise 86/27 , AL 

(740) Ilir Dushkaj 

Tiranë, Rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.1, Kati Përdhe. 

(511) 31  Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore; 

drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të 

freskëta; bimë dhe lule natyrore; zhardhok, fidanë dhe fara për mbjellje;kafshë të gjalla; 

ushqime dhe pije për kafshët; malt.  

35  Sherbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve bujqësore, akuakulturore, 

hortikulturore dhe pyjore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/423 

(220)  14/04/2021 

(540)   

DRERI 
 

 (551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Ilir Dushkaj 

Tiranë, Rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.1, Kati Përdhe., AL 

(740) Ilir Dushkaj 

Tiranë, Rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.1, Kati Përdhe. 

(511) 25  Veshje; Veshje për këmbë; Veshje për kokë  

35  Sherbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të veshjeve,veshjeve për këmbë dhe veshjeve 

për kokë.  
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(210)  AL/T/ 2021/425 

(220)  22/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Inicialet SH.A 

(591)  blu, te zeze. 

(732)  Eduart Resuli 

MBROSTAR FERKO, FIER, AL 

(740) Eduart Resuli 

MBROSTAR FERKO, FIER 

(511) 4  benzine, karburante/karburant motorresh, diezel/gazoil, vaj nafte, kerozene, mazut, 

gaz nafte  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/427 

(220)  15/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)  e florinjtë; e zezë 

(732)  Mariglen Shahinlli 

Lagjia 3, Rr.Adria, Durres, AL 

(740) Mariglen Shahinlli 

Lagjia 3 Rr.Adria, Durres 

(511) 25  Veshje, veshje per koke, veshje per kembe  

35  Sherbim shitje me shumice dhe pakice per veshje, veshje per koke, veshje per kembe.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/431 

(220)  19/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Fida International (S) Pte Ltd 

Blk 16 Kallang Place #06-02, Kallang Basin Industrial Estate, Singapore (SG), SG 

(740) Fatos  DEGA 

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

(511) 9  pajisje kompjuterike; mikroprocesorë, çipe dhe borde; kompjuterë; servera 

kompjuterikë; pajisje periferike kompjuterike; programe kompjuterike; aparate për 

përpunimin e të dhënave; karta ndërfaqëshe kompjuterike; tastiera kompjuteri; disk-draivera 

për kompjuterë, ekrane; printera kompjuterikë; disqe dhe shirita; monitorë kompjuteri; 

skanues për futjen e të dhënave në kompjuterë; modeme kompjuterike; pajisje komunikimi 

për lidhjen e rrjetave kompjuterike; rrjeta kompjuterike; aparate për transferimin e të dhënave 

(switching) në rrjetat lokale; aparate për transmetimin e të dhënave në rrjetat lokale; aparate 

për furnizim të pandërprerë me energji elektrike (ups); aparate fotografimi dhe printimi 

dixhitale; aparate fotografimi dixhitale (still cameras); aparate regjistrimi video dixhitale 

(still video cameras); skanera imazhesh; modeme; monitorë shfaqjeje kompjuterikë; pjesë 

këmbimi dhe përshtatës të tyre.  
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(210)  AL/T/ 2021/432 

(220)  19/04/2021 

(540)   

PROLINK 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Fida International (S) Pte Ltd 

Blk 16 Kallang Place #06-02, Kallang Basin Industrial Estate, Singapore (SG), SG 

(740) Fatos  DEGA 

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

(511) 9  pajisje kompjuterike; mikroprocesorë, çipe dhe borde; kompjuterë; servera 

kompjuterikë; pajisje periferike kompjuterike; programe kompjuterike; aparate për 

përpunimin e të dhënave; karta ndërfaqëshe kompjuterike; tastiera kompjuteri; disk-draivera 

për kompjuterë, ekrane; printera kompjuterikë; disqe dhe shirita; monitorë kompjuteri; 

skanues për futjen e të dhënave në kompjuterë; modeme kompjuterike; pajisje komunikimi 

për lidhjen e rrjetave kompjuterike; rrjeta kompjuterike; aparate për transferimin e të dhënave 

(switching) në rrjetat lokale; aparate për transmetimin e të dhënave në rrjetat lokale; aparate 

për furnizim të pandërprerë me energji elektrike (ups); aparate fotografimi dhe printimi 

dixhitale; aparate fotografimi dixhitale (still cameras); aparate regjistrimi video dixhitale 

(still video cameras); skanera imazhesh; modeme; monitorë shfaqjeje kompjuterikë; pjesë 

këmbimi dhe përshtatës të tyre.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/435 

(220)  19/04/2021 

(540)   

UNLIMITED 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  British American Tobacco ( Brands) Inc. 

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

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 
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(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i prodhuar; duhan i dredhur; llulla duhani; 

produkte duhani; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; puro të vogla dhe 

të holla (cigarillo); çakmakë për cigare; çakmakë për puro; shkrepëse; artikuj për duhanpirës; 

letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; aparate xhepi për dredhjen e cigareve; 

makineri që mbahen në dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje 

për cigare elektronike; produkte duhani për qëllime të ngrohjes (pajisje elektronike që 

ngrohin dhe nuk djegin duhanin).  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/441 

(220)  20/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Medical Center 

(591)  e bardhe; turkez (turkuaz) 

(732)  Medical-E Group 

Rruga ''Ibrahim Kodra, Ndertesa 4, Klinika "Hemera", AL 

(740) Ardjan Çelaj 

Rruga ''Ibrahim Kodra, Ndertesa 4, Klinika "Hemera" 

(511) 44  Shërbime mjekësore; shërbime të klinikave mjekësore; shërbime të analizës 

mjekësore për qëllime diagnostikimi dhe trajtimi të ofruara nga laboratorë mjekësorë; 

shërbime të këshillimit mbi shëndetin; shërbime të asistencës mjekësore; shërbime të dhënies 

me qera të pajisjeve mjekësore; shërbime të ekzaminimit mjekësor; qender e kujdesit 

shendetesor; kirurgji plastike; analiza mjekesore per qellime diagnostike dhe terapeutike; 

fizioterapi; masazh; transplant flokesh; procedura mjekesore te depistimit; konsulta 

shendetesore; fertilizimi in vitro; inseminimi artificial   
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(210)  AL/T/ 2021/444 

(220)  21/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) thjesht-shpejt-kudo; courier; .al. 

(591)  blu; e kuqe; e bardhe 

(732)  Anida Meko 

Rruga "Nuci Naci", përballë shkollës "26 Nentori", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Rezarta Rajta 

Rr. "Muhamet Gjollesha", Pallati 62/1, Apartamenti 19, Tiranë, Shqipëri 

(511) 39  shërbime postare [mesazhe ose mallra]; dorëzimi(delivery)i mallrave; dorëzimi 

(delivery) i mallrave me porosi postare; shërbime transporti.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/446 

(220)  21/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; portokalli; e zezë 
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(732)  Vitali Bandaryk 

Lagjia Pavaresia, rruga Çameria, Kompleksi Tato, Kati 2, Vlore, AL 

(740) Albana Laknori  

         

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

 

(511) 36  shërbime të agjensisë së pasurive të paluajtshme;vlerësimi i pasurive të 

paluajtshme;brokerimi i pasurive te paluajtshme;menaxhimi i pasurive te paluajtshme;marrja 

me qera e apartamenteve;shërbime akomodimi zyrash [apartamente];marrja me qira e zyrave 

[pasuri të paluajtshme]  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/448 

(220)  21/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LAW & CONSULTING 

(591)  e bardhë; e artë 

(732)  FANA LAW & CONSULTING 

Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, pallati 11/2, Tiranë., AL 

(740) FRENKI FANA 

Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, pallati 11/2, Tiranë. 

(511) 35  Konsulence ne menaxhimin dhe organizimin e biznesit; sherbime keshillimi per 

menaxhimin e biznesit; negociimi dhe kryerja e transaksioneve tregtare per pale te treta; 

negociimi i kontratave te ndryshme qe lidhen me biznesin, per te tretet, sherbime qe lidhen 

me taksat; Shërbime të ndihmës dhe këshillimit në fushën e menaxhimit të biznesit të 

kompanive në sektorin e energjisë; Këshilla biznesi në lidhje me riorganizimin financiar; 

Informacion dhe konsultim i tregtisë së jashtme; Konsulencë për punësim; Shërbime 

këshillimi për punësimin; Administrimi i punëve të biznesit; Ndihma për menaxhim 

komercial ose industrial; Marketingu tregtar [përveç shitjes]; Konsultimi i menaxhimit 

industrial duke përfshirë analizat e kostos / rendimentit; Përgatitja e vlerësimit të taksave 

[llogarive]; Shërbime këshillimore për menaxhim biznesi në lidhje me ndërmarrjet tregtare;  
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sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).  

36  Sherbime Sigurimi;sherbime financiare;menaxhim financiar;konsulence 

financiare;shërbime të likuidimit të biznesit, financiare;sherbime ne fushen e pasurive të 

paluajtshme  real-estate); vlerësime financiare i aseteve të pronës intelektuale.  

45  Sherbime juridike dhe avokatie, konsulence ligjore; sherbime ne fushen e arbitrazhit; 

konsulence per pronesine intelektuale; opinione ligjore; pergatitje e dokumenteve te 

ndryshme ligjore; sherbime ligjore qe lidhen me negociimin e kontratave per te tretet; 

sherbime qe lidhen me ceshtje gjyqesore  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/458 

(220)  26/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, Republic of Korea , KR 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 12  Goma për automobilë; goma për biҫikleta; veshje të jashtme për goma pneumatike; 

mbulesa për goma; goma për motoҫikleta; shirita gome ngjitës për riparimin e tubave të 

brendshëm; tuba të brendshëm për biҫikleta; tuba të brendshëm për motoҫikleta; tuba të 

brendshëm për goma pneumatike; tuba të brendshëm për rrota automjetesh; tuba të 

brendshëm për goma automjetesh; rrjeta valixhesh për automjete; goma pneumatike; pajisje 

riparuese për tuba të brendshëm; disqe për rrota automjetesh; shalë për biҫikleta; shalë për 

motoҫikleta; rripa sigurie për sediljet e automjeteve; segmente frenash për automjete; balestra 

për automjete;  transportues skish për makina; thumba për goma; thumba zbukurues për 

goma; goma për rrota automjetesh; goma, të forta, për rrota automjetesh; sipërfaqe gome për 

riprodhimin e gomave; sipërfaqe gome për automjete [rripa rul]; sipërfaqe gome për 

automjete [lloji traktor]; goma pa kamërdare për biҫikleta; goma pa kamërdare për 

motoҫikleta; valvula për goma automjetesh; goma për rrota automjetesh.  
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(210)  AL/T/ 2021/465 

(220)  27/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Shqiptar; Association 

(591)  E bardhe; Lejla; Ngjyre floriri (e arte). 

(732)  Shoqata "DELIART" 

 

Rr.Naim Frasheri N.36, Tirane., AL 

(740) Erajd Dobjani 

Rr.Ymer Kurti, Olympia Business Center kati.3, Tirane 

(511) 35  Sherbime te marketingut; Sherbimet e marredhenieve me mediat; Sherbimet e 

marredhenieve me publikun; Sherbime te kerkimit te sponsorizimit.  

41  Aktivitete kulturore; ; Sherbime te organizimit te koncerteve, kongreseve dhe 

konferencave; Sherbime te prezantimit te filmave; Sherbime te sigurimit te filmave, jo te 

shkarkueshem; Sherbime te organizimit te konkurseve (edukimi dhe argetimi); Sherbime te 

argetimit; Sherbime te organizimit te ekspozitave kulturore dhe te edukimit;  Sherbime te 

fotografise; Sherbime te prezantimit te performancave live;  Sherbime te prezantimit te 

shfaqjeve te ndryshme; Sherbime te organizimit te shfaqjeve; Sherbime te prodhimit te 

shfaqjeve. Sherbime te sigurimit te argetimin te natyres se klipeve te filmave nepermjet 

website.  
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(210)  AL/T/ 2021/469 

(220)  28/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, Shqiperi 

(511) 8  Pajisje për kopshtin për punime me dorë; prerëse dore; spatul për gdhendje druri; set 

për pastrimin/rregullimin e thonjve; lime për thonjtë; limë e butë për thonjtë; prerëse për 

thonjtë; pastrues kutikulash; piskatore; gërshërë; brisk; hekur për kaçurrela; mashë elektrike 

për shtrirjen e flokëve; mashë elektrike për të bërë flokët me honde; servis për ngrënie; 

konkretisht thika; pirun dhe lugë. 

 

  

10  Maska higjienike për qëllime mjekësore; Maska terapeutike për fytyrën; Maskat e modës 

të cilat janë maska higjienike për mbrojtje nga infeksione virale; Aparate masazhesh për 

masazh të fytyrës; Aparate masazhesh për sytë; Aparate masazhi për përdorim personal; 

aparate kozmetike të cilat përdorin ultratingujt për kryerjen e procedurave estetike të trajtimit 

të lëkurës; helmetë për fytyrën për përdorim mjekësor; doreza mbrojtëse për përdorim 

mjekësor, doreza plastike.  

14  Bizhuteri; byzylykë; varëse; medalion; bizhuteri spila; unaza, vathë, butona mansheti; 

ora; rripa për orë; gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; 

Punime artistike prej metali të çmuar; kuti bizhuterish; Kuti bizhuterish prej metali të çmuar; 

hallka çelësash; unazë çelësash, ore muri.  

34  Tavëll, çakmakë cigaresh, çakmakë purosh, shkrepëse, llullë/çibuk cigaresh pa tym, 

cigare elektronike, mbajtëse cigaresh, filtra cigaresh, lullë/ çibuk duhani, prerëse puro, kutitë 

e duhanit me thithje, kuletë e duhanit, kutitë e cigareve dhe pajisje të ndryshme për 

llulla/çibuk, konkretisht pastrues për llulla/çibuk dhe letër thithëse për llulla/çibuk.  

35  Shërbime të shitjes me pakice në dyqane te produkteve, veshje, këpucë, aksesorë të modës 

dhe veshje, artikuj sportivë, sende për shtëpi, mobilje, mbulesa krevati, enë shtëpie, pajisje 

për sytë, bizhuteri, kozmetikë, parfume, produkte për kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve, 

produkte luksoze për shkrim dhe letër për shkrim; veshje për tu shitur me pakicë online, 
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këpucë, aksesorë të modës dhe veshje, artikuj sportivë, sende për shtëpi, mobilje, mbulesa 

krevati, enë shtëpie, pajisje për sytë, bizhuteri, kozmetikë, parfume, produkte për kujdesin 

ndaj lëkurës dhe flokëve, produkte luksoze për shkrim dhe letër për shkrim.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/470 

(220)  28/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, Shqiperi 

(511) 3  Kozmetikë;preparat kozmetik;locion kozmetik;qumësht kozmetike;xhel 

kozmetike;vajra kozmetike;kremra kozmetike;maska kozmetike;lapsa kozmetike;peceta 

kozmetike;pambuk kozmetike;kolonjë;parfume;aroma për përdorim personal;parfum (eau de 

tualet);sapunë, konkretisht  sapun për dush/larje, sapun kozmetikë, sapun për rroje, sapun me 

aromë, sapun jo-mjekësor, sapun deodorant, sapun kundër djersës;sapun për të larë 

trupin;skrab (pastrues) për trupin;skrab (pastrues) për fytyrën;scrab (pastrues) për 

duart;preparate jo-mjekësore për banjë;Kundra djersë dhe deodorante për përdorim 

personal;locione dhe balsam pas rrojës;locione për kujdesin e lëkurës;preparate jo mjekësore 

për kujdesin e lëkurës, kremra dhe locione;hidratues lëkure jo mjekësor;pastrues tonik për 

fytyrë;kremra dhe serume;vaj masazhi;kremra masazhi;vajra esencial;aromë për 

ambiente;temjan;potpuri (aroma);preparate për aromatizimin e ajrit;shkopinj 

aromatizues;kokrra për banjë;Preparate për kujdesin e thonjve;Manikyr dhe heqës për 

manikyr;Makijazh;Preparate jo-mjekësore për tualet;Preparate për kujdesin e 

flokëve;Preparate për stilimin e flokëve;Locion për flokët;llak flokësh;shampo;zbutës për 

flokët;xhel për flokët;shkumë për flokët;zbutës për buzët;locion kozmetik për të marrë 

rreze;vajra dhe locione për të marrë rreze;kuti buzëkuqi;Sprej për trupin;hidratues për 

lëkurën.  

5  Preparate mjekësore për kujdesin e lëkurës; sapun mjekësor; preparate për pastrimin e 

duarve; spraj pastrues për përdorim personal; krem për duart për parandalimin e mikrobeve; 
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kuti që përmban kryesisht xhel pastrues dhe peceta dezinfektuese si dhe maska sanitare; krem 

për duart për parandalimin e mikrobeve;  

8  Pajisje për kopshtin për punime me dorë; prerëse dore; spatul për gdhendje druri; set për 

pastrimin/rregullimin e thonjve; lime për thonjtë; limë e butë për thonjtë; prerëse për thonjtë; 

pastrues kutikulash; piskatore; gërshërë; brisk; hekur për kaçurrela; mashë elektrike për 

shtrirjen e flokëve; mashë elektrike për të bërë flokët me honde; servis për ngrënie; 

konkretisht thika; pirun dhe lugë.  

14  Bizhuteri; byzylykë; varëse; medalion; bizhuteri spila; unaza, vathë, butona mansheti; 

ora; rripa për orë; gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; 

Punime artistike prej metali të çmuar; kuti bizhuterish; Kuti bizhuterish prej metali të çmuar; 

hallka çelësash; unazë çelësash, ore muri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/471 

(220)  28/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) 1880 

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

(732)  British American Tobacco Exports Limited 

Globe House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, United Kingdom, UK 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 34  Cigare, duhan, produkte duhani, artikuj për duhanpirës, çakmakë, shkrepëse.  
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(210)  AL/T/ 2021/472 

(220)  28/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) menstrual pants 

(591)   

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 5  Produkte për higjenën femërore; kilota menstruacionesh, vata menstruacionesh; 

kilota sanitare;  peceta sanitare; mbathje sanitare; vata sanitare; peceta ditore sanitare; 

tamponë; tamponë sanitarë; mbathje menstruacionesh njëpërdorimshe; pelena për 

mosmbajtjen e urinës; peceta për mosmbajtjen e urinës; mbathje përthithëse, për 

mosmbajtjen e urinës.  
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(210)  AL/T/ 2021/493 

(220)  05/05/2021 

(540)   

CRUISE TOPIC 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) cruise 

(591)   

(732)  TravelServices Sh.p.k 

Rruga Andon Zako Çajupi, Hyrja Nr.1, Tiranë , AL 

(740) Evis Zaja 

Rr. Sami Frasheri, Pallati i Kuq, kati I, Tirane 

(511) 39  Shërbime udhëtimi; shërbime të agjencive të udhëtimit; shërbime të informacionit 

për udhëtime; shërbimet e informacionit për transportin; shërbimet e agjencive të udhëtimit, 

përkatësisht rezervimet e transportit; sigurimi i informacionit të udhëtimit, lajmeve, 

imazheve, videove dhe rishikimeve; informacione gjeografike, harta, imazhe hartash, imazhe 

dhe video udhëtimesh dhe itinerare udhëtimesh; lundrime me kroçere, lundrime me varka, 

organizimi i lundrimeve me kroçere, ofrimi i lundrimeve me jahte, organizimi i lundrimeve 

dhe udhëtimeve; shërbime të rezervimit të lundrimit me kroçerë, organizimi dhe prenotimi i 

lundrimeve me kroçerë, shërbime të agjencisë për organizimin e lundrimeve me kroçerë; 

organizimi dhe prenotimi i lundrimeve me kroçerë, organizimi  lidhur me biletat e linjës 

ajrore, biletat e lundrimit dhe biletat e trenit, organizimi i udhëtimeve turistike; udhëtime për 

evente dhe udhëtime të kohës së lirë; organizimi dhe prenotimi i tureve, udhëtimi për eventet 

dhe udhëtime të kohës së lirë; sigurimi i informacionit për udhëtimet; organizimi i vizitave 

turistike; rezervimi i biletave të udhëtimeve dhe turizmit, organizimi i ekskursioneve, 

udhëtimeve ditore dhe vizitave turistike; sigurimi i informacionit për ofruesit e shërbimeve 

të udhëtimit.  

43  Shërbime të agjencisë së rezervimeve të udhëtimeve; shërbime akomodimi; shërbimi i 

furnizimit me informacion në lidhje me rezervimet e akomodimit; sigurimi i vlerësimeve, 

renditjeve, vlerësimeve dhe rekomandimeve të hoteleve dhe akomodimeve të tjera të 

përkohshme; shërbimet e agjencive të udhëtimit, përkatësisht rezervimet dhe pagesat për 

hotelet dhe akomodimet e tjera të përkohshme; sigurimi dhe transmetimi i informacionit të 

pagesave dhe të sigurisë në lidhje me rezervimet dhe pagesat e hotelit dhe akomodimit të 

përkohshëm; shërbimet e agjencive të udhëtimit, përkatësisht rezervimet dhe pagesat për 

restorantet dhe ushqimin; sigurimi  rishikimeve në internet të hoteleve dhe akomodimeve të 

tjera.  
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(210)  AL/T/ 2021/494 

(220)  05/05/2021 

(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) cosmetics 

(591)  jeshile e erret; e bardhe 

(732)  Romina Veseli 

Rruga Italia 42, Milot, AL 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 3  kremera kozmetike; Ngjyrues kozmetike; Preparate kozmetike per qerpike; Locione 

per qellime kozmetike; Pergatitje kozmetike per perkujdesjen e lekures; Pomade per qellime 

kozmetike; Pergatitje kozmetike per qellime dobesimi; Pergatitje me kolagjen per qellime 

kozmetike Ekstrakte bimore per qelime kozmetike; Tampone pambuku per qellime 

kozmetike; Locione pas rroje; Vaj bajame; Vajra esenciale aromatike; Maska bukurie; 

Pergatitje pastruese;  Deodorante per njerezit; Pergatitje depiluese; Qerpike artificiale; 

Locione per floket; Preparate makijazhi; Makijazh; Boje per vetulla; Parfume; Shampo; 

Sapun  
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(210)  AL/T/ 2021/507 

(220)  10/05/2021 

(540)   

GARBY 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  AKIL GURI 

Rr. Gjin Bue Shpata, Pall.7, Shk.2, Ap.23, Tiranë, AL 

(740) AKIL GURI 

Rr. Gjin Bue Shpata, Pall.7, Shk.2, Ap.23, Tiranë 

(511) 18  Çanta, portofola, rripa  

25  Veshje për këmbë, këpucë, sandale, pupa, çizme, atlete, pantofla  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/513 

(220)  10/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Smoked house,al, si dhe ESTD 2017 

(591)  E bardhe; e zeze 

(732)  De-rusting Smoked house.al 

Durrës, Lagjia nr.14, Rr.Asti Gogoli, nr.27, Nr.pasurie 5-65, Vol.nr.194, nr.177, ZK8516, 

AL 

(740) Sonila ELEZI 

Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI, Ap.29, Tirane 

(511) 29  peshk, vezë peshku të përgatitura, brumë (muse) peshku, peshk i konservuar, peshk 

i përgatitur, ushqime me bazë peshku, peshk i kriposur, konserva peshku, fileto peshku.  
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(210)  AL/T/ 2021/514 

(220)  10/05/2021 

(540)   

De Jacobs 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EDES SHPK 

Njesia Bashkiake nr.7, Bulevardi '' Gjergj Fishta'', Ndërtesa nr.58, Kodi postar 1023, 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) 25  Veshje, këpucë, kapele; Pantallona; Bluza (tee-shirts); veshje motoristi, veshje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35  Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të 

produkteve si: veshmbathje të ndryshme, veshje të të gjitha llojeve për fëmijë dhe për të rritur 

(për të gjitha moshat), tekstile për përdorim shtëpiak dhe hoteleri, carcaf, guverta, jorgan, 

peshqira, mbrojtëse dysheku, jastëk, batanije, këpucë, aksesore të ndryshëm; 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; shërbime 

këshillimore për menaxhimin e biznesit; konsulencë profesionale të biznesit;informacion 
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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; sigurimi 

i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; organizimi i shfaqjeve 

të modës për qëllime promocionale; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime 

të shitjes me pakicë; promovimin e mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive; marrëdhëniet me publikun; dhenie me qira materiale publicitare; 

promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; asistencë për menaxhim komercial apo industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/515 

(220)  11/05/2021 

(540)   

PACIFIC PUNCH 
 

D 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Monster Energy Company 

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

(740) Melina Nika 

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

(511) 32  Pije jo alkoolike.  
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(210)  AL/T/ 2021/517 

(220)  12/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e gjelbër 

(732)  Atilla Kavrak 

Kashar, Apartamenti 4, Shkalla 2, Yzberish me nr 301/202+2-4 Zona Kadastrale 3866, 

Tirane - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 3   kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;  

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

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

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

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

fytyres); perfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje.  

5   farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; 

preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime 

mjekesore;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material per 

mbushje dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime 

mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike; 

kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, puder dhembesh 

mjekesore; shampo mjekësore; ushqim për bebe;shtesa dietike të destinuara për të plotësuar 

një dietë normale ose për të patur përfitime shëndetësore;materiale për fashim;materiale për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e 

parazitevë;fungicide, herbicide;preparate bimore per qellime mjekesore;leng bimor per 
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qellime mjekesore;vajra kunder djegies nga dielli;pomada per qellime mjekesore;ushqime 

dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqime për 

bebe;suplemente dietike për njerëz dhe kafshë.  

10  Aparate dhe instrumente mjekësore dhe terapeutike; artikuj ortopedikë; rripa ortopedike; 

këpucë ortopedike; aparat ushtrimesh fizike për qëllime mjekësore; aparate fizioterapie; 

aparatura dhe instrumente veterinare;gjymtyre artificiale, sy dhe dhembe;material per 

qepje;pajisje terapeutike dhe ndihmese te pershtatura per personat me aftesi te 

kufizuara;aparate masazhe;aparatura, pajisje dhe artikuj per foshnje;aparate, pajisje dhe 

artikuj te aktivitetit seksual;pajisjet mjekesore per perdorim oftalmik;peshore për përdorim 

mjekësor;aparate radiologjike për qëllime mjekësore;aparate për shërbime laboratorike 

mjekësore klinike për analizën e kampionëve;aparate, pajisje dhe instrumente me rrezatim 

ultravjollcë për përdorim mjekësor;aparate për radioterapi me jon me masë të rëndë;detektorë 

me materiale me efekte shkëlqyese me rreze X për përdorim mjekësor;terminale 

kompjuterike për sisteme të imazherisë mjekësore për përdorim klinik dhe 

diagnostikues;detektorë me rreze neutroni për qëllime mjekësore;analizues biokimikë për 

qëllime mjekësore.  

35  Sherbime te shitjes me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizime mjekësore, aparatura dhe materiale dentare, produkte dhe aparatura mjekesore dhe 

farmaceutike, ilace, produkte kozmetike, preparate sanitare per qellime mjekesore, ushqime 

dietike dhe substanca te pershtatshme per perdorim mjekesor dhe veterinar, ushqime per 

foshnja, dieta plotesuese per njerezit dhe kafshet; organizimi i ekspozitave për qëllime 

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

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

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

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

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

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

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

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

dhe furnizimet mjekësore; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e 

mostrave; reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun.  
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(210)  AL/T/ 2021/522 

(220)  14/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e kuqe; jeshile; gri; bezhë 

(732)  LA PUGLIA A TIRANA 

Rruga Themistokli Germenji, Pallati Ambasador, Nr.1, Kati i I-re, Tirane, AL 

(740) Miranda Sauku 

Rr.Guranjaku, 3/1, Ap.12, Njesia Bashkiake B-2, Tirane 

(511) 43  Sherbime katering per ushqime dhe pije;sherbime bari te ofrimit te ushqimeve te 

vogla qe konsumohen midis vakteve (snack-bar);sherbime te ofrimit te ushqimeve dhe pijeve 

ne mense;sherbim kafeneje;sherbime restoranti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Buletini i Pronësisë Industriale  55 

  

(210)  AL/T/ 2021/524 

(220)  14/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze 

(732)  MITO By Caterina Firenze Shpk 

Lagjja " Barrikada ", rruga " Antipatrea ", godina dy kateshe e ish - Repartit te Ngjyrosjes 

me nr.19/95, Berat - Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele; Pantallona; Bluza (tee-shirts); veshje motoristi, veshje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

brendshme grash; maskë (gjumi); mbathje; të brendshme; papijonë; kravata.  
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(210)  AL/T/ 2021/532 

(220)  17/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; mustardë; e bardhë 

(732)  Alma Stana 

Durres, Lagjia nr.3, rruga ''Skenderbej'', perballe Drejtorise Rajonale Tatimore, pallati 

nr.452, kati i dyte, nr. pasurie 4/158-1+5, zone kadastrale 8514., AL 

(740) Alma Stana 

Durres, Lagjia nr.3, rruga ''Skenderbej'', perballe Drejtorise Rajonale Tatimore, pallati 

nr.452, kati i dyte, nr. pasurie 4/158-1+5, zone kadastrale 8514. 

(511) 41  organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore, rregullimi dhe drejtimi 

i konferencave, kongreseve dhe simpoziumeve; akademi [arsim]; shërbime 

mësimore/arsimore/ shërbime udhëzuese  
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(210)  AL/T/ 2021/535 

(220)  17/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Lejla e erret. 

(732)  Mikaela Maçka 

Rruga Gjenovefa Leshnja, 02330346, Nd.3, H.1, Korçë, AL 

(740) Evis Jani 

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

(511) 18  çanta  

25  veshje  

27  qilima leshi, pambuku, shtroje me litar dhe spango  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/537 

(220)  18/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PRIME HOOKAH 
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(591)  e zezë; e artë 

(732)  Fatbardha Mejdani 

Tirane, Rruga e Durresit, Hyrja 3, Ap.59 Zk.8210 Pas Nr.7/137+3-59, AL 

(740) Erdi Lula 

Rr. Shyqyri Berxolli, Pall 31, Shk 1, Ap.21 Tirane 

(511) 43  Ofrim i sherbimit te kafese; ofrim i sherbimeve te barit; ofrime te sherbimeve te 

loungeve te nargjiles; ofrime te sherbime te snackeve; ofrime te sherbimeve te vetesherbimit 

te kafeve dhe restorantit.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/538 

(220)  18/05/2021 

(540)   

Cervugid 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  DREAM PHARMA SHPK 

Rruga Teodor Keko, Pallati Ales Construction, Shk.2. ap.2. Tirane-Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 5   farmaceutike;  preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; 

preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime 

mjekesore;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material per 

mbushje dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime 

mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike; 

kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, puder dhembesh 

mjekesore; shampo mjekësore; ushqim për bebe;shtesa dietike të destinuara për të plotësuar 

një dietë normale ose për të patur përfitime shëndetësore;materiale për fashim;materiale për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e 

parazitevë;fungicide, herbicide;preparate bimore per qellime mjekesore;leng bimor per 

qellime mjekesore;vajra kunder djegies nga dielli;pomada per qellime mjekesore.  
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(210)  AL/T/ 2021/567 

(220)  26/05/2021 

(540)   

BUDIAG 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BUDIAG CLIMA SH.P.K 

Rruga Zajza, Njësia Administrative Bërxull, Bashkia Vorë., AL 

(740) Agron Zeqa 

Rruga Zajza, Njësia Administrative Bërxull, Bashkia Vorë. 

(511) 11  Aparate për ftohje të ajrit; tharësit e ajrit; sterilizuesit e ajrit; aparate ftohëse të 

pijeve; radiatorë të ngrohjes qendrore;  kondicioner për automjete; aparatet dhe makinat e 

pastrimit të ajrit; pajisjet dhe instalimet e ftohjes; filtra për ujë të pijshëm; ngrirëse ( frigorifer 

ngrires ); kaldaja me gaz; tharëse flokësh; aparate për tharjen e duarve për banjot; 

akumulatorët e nxehtësisë; rigjeneratorë të ngrohjes; ngrohese për banjot; aparate per 

ngrohje; bojler për ngrohje; aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të 

gazta; aparate për ngrohje, elektrike; makineri dhe aparate te akullit; tharëse lavanderi, 

elektrike / larëse lavanderi, elektrike; furrat me mikrovalë për qëllime industriale; radiatorë 

[ngrohje]; kabinete frigoriferike; aparate dhe makineri frigoriferike; dhomat frigoriferike / 

frigoriferët në këmbë; aparate dhe instalime sanitare; kabina dushi; dushe; soba [aparatet e 

ngrohjes]; ngrohese te ujit.  

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

produkteve: Pajisje elektronike, elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit 

te klimes, impiante te brendshme elektrike, pajisje dhe sistemeve per mbrojtjen nga zjarri, 

produkte dhe pajisje ndertimi, produkte dhe pajisje hidrosanitare, produkte dhe pajisje 

kamera te sigurise, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - dalje dhe produkte te IT; 

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

reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në 

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

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

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

për promovimin e shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 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.  

37  Shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave 
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të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e konstruksioneve 

siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket, instaluesit e ngrohjes, ftohjes ose çative; 

Informacione per ndertim; Prishjen e ndërtesave; Konsulence per ndertim;Ndertim fabrikash; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve te zyrave; Rindërtimin e 

motorëve që janë konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara; Rindërtimin e makinerive që janë 

konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara; Riparim i linjave elektrike; Ndertime dhe riparime 

te depove; Mbikëqyrja e ndërtimit të ndërtesave; Lyerje, të brendshme dhe të jashtme; 

Izolime ndertimi; suvatim; Dhenie me qira e buldozerëve; Dhenie me qira e vinçave [pajisje 

ndërtimi]; Dhenie me qira e pajisjeve të ndërtimit; Riparime; pastrim rruge; Instalimin dhe 

riparimin e pajisjeve për ngrohje; Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve 

kompjuterike; Instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ujitjes; Instalimin, mirëmbajtjen dhe 

riparimin e makinerive; instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike; instalimi dhe riparimi i 

pajisjeve të ngrirjes; instalimi dhe riparimi i aparateve të kondicionimit.  

39  Shërbime të transportimit; shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/568 

(220)  26/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CLIMA 

(591)  e bardhë; e zezë; kafe; bezhë 

(732)  BUDIAG CLIMA SH.P.K 

Rruga Zajza, Njësia Administrative Bërxull, Bashkia Vorë., AL 

(740) Agron Zeqa 

Rruga Zajza, Njësia Administrative Bërxull, Bashkia Vorë. 

(511) 11  Aparate për ftohje të ajrit; tharësit e ajrit; sterilizuesit e ajrit; aparate ftohëse të 

pijeve; radiatorë të ngrohjes qendrore;  kondicioner për automjete; aparatet dhe makinat e 

pastrimit të ajrit; pajisjet dhe instalimet e ftohjes; filtra për ujë të pijshëm; ngrirëse ( frigorifer 

ngrires ); kaldaja me gaz; tharëse flokësh; aparate për tharjen e duarve për banjot; 

akumulatorët e nxehtësisë; rigjeneratorë të ngrohjes; ngrohese për banjot; aparate per 
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ngrohje; bojler për ngrohje; aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të 

gazta; aparate për ngrohje, elektrike; makineri dhe aparate te akullit; tharëse lavanderi, 

elektrike / larëse lavanderi, elektrike; furrat me mikrovalë për qëllime industriale; radiatorë 

[ngrohje]; kabinete frigoriferike; aparate dhe makineri frigoriferike; dhomat frigoriferike / 

frigoriferët në këmbë; aparate dhe instalime sanitare; kabina dushi; dushe; soba [aparatet e 

ngrohjes]; ngrohese te ujit.  

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

produkteve: Pajisje elektronike, elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit 

te klimes, impiante te brendshme elektrike, pajisje dhe sistemeve per mbrojtjen nga zjarri, 

produkte dhe pajisje ndertimi, produkte dhe pajisje hidrosanitare, produkte dhe pajisje 

kamera te sigurise, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - dalje dhe produkte te IT; 

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

reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në 

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

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

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

për promovimin e shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 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.  

37  Shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave 

të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e konstruksioneve 

siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket, instaluesit e ngrohjes, ftohjes ose çative; 

Informacione per ndertim; Prishjen e ndërtesave; Konsulence per ndertim;Ndertim fabrikash; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve te zyrave; Rindërtimin e 

motorëve që janë konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara; Rindërtimin e makinerive që janë 

konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara; Riparim i linjave elektrike; Ndertime dhe riparime 

te depove; Mbikëqyrja e ndërtimit të ndërtesave; Lyerje, të brendshme dhe të jashtme; 

Izolime ndertimi; suvatim; Dhenie me qira e buldozerëve; Dhenie me qira e vinçave [pajisje 

ndërtimi]; Dhenie me qira e pajisjeve të ndërtimit; Riparime; pastrim rruge; Instalimin dhe 

riparimin e pajisjeve për ngrohje; Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve 

kompjuterike; Instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ujitjes; Instalimin, mirëmbajtjen dhe 

riparimin e makinerive; instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike; instalimi dhe riparimi i 

pajisjeve të ngrirjes; instalimi dhe riparimi i aparateve të kondicionimit.  

39  Shërbime të transportimit; shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave.  
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             REFUZIM FORMAL  
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( 210 )  AL/T/ 2020/85 

(540)   

 

Global Net Kosove Integrated Security & Control Automation 

 
M 

( 732 )  GLOBAL NET KOSOVE 

KOSOVE, PRISHTINE, MUHARREM CAMI, LOK 6, KS 

( 591 )  -C00: M00: Y:00: K100 

C15: M100: Y:90: K10 

( 740 ) LORETA LULE 

Tirane, Njesia Bashkiakte nr.5, Rruga Vaso Pasha, Ndertesa 34, perdhe 

( 511 )  

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2020/122 

(540)   

 

Revista Kozmetike 

 
M 

( 732 )  Arsida Cerpja 

Komuna e Parisit, Rruga, Tish Dahia, Godina nr.8, kati 6, Tirane, AL 

( 591 )  -Bardhë; Zi 

( 740 ) Arsida Cerpja 

Komuna e Parisit, Rruga, Tish Dahia, Godina nr.8, kati 6, Tirane 

( 511 )  
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( 210 )  AL/T/ 2020/977 

(540)   

 

DELMUR 

 
( 732 )  Exclusivas Sarabia, S.A. 

P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6  22520 Fraga (HUESCA), SA 

( 591 )  - 

( 740 ) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

( 511 )  

 

 

( 210 )  AL/T/ 2020/978 

(540)   

 

ESTIUOIL 

 
M 

( 732 )  Exclusivas Sarabia, S.A. 

P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6  22520 Fraga (HUESCA), ES 

( 591 )  -jeshile; bizele; gri; e bardhë; e zezë 

( 740 ) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

( 511 )  
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( 210 )  AL/T/ 2020/979 

(540)   

 

DERMAVIVE 

 

D 

( 732 )  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 Australia, AU 

( 591 )  - 

( 740 ) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

( 511 )  

 

 

( 210 )  AL/T/ 2020/980 

(540)   

 

NEUTRIDERM 

 

D 

( 732 )  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 Australia, AU 

( 591 )  - 

( 740 ) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane 

( 511 )  

 

 

( 210 )  AL/T/ 2020/981 

(540)   

 

SUNSTOP 

 

D 

( 732 )  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 Australia, AU 

( 591 )  - 

( 740 ) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane 

( 511 )  
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( 210 )  AL/T/ 2020/982 

(540)   

 

DERMQURE 

 

D 

( 732 )  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 Australia, AU 

( 591 )  - 

( 740 ) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

( 511 )  

 

 

( 210 )  AL/T/ 2020/998 

(540)   

 

 

 
F 

( 732 )  Pfizer Inc. 

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

( 591 )  - 

( 740 ) Melina Nika 

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

 

( 511 )  
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     KORIGJIME (NDRYSHIM ADRESES) 
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( 111)  13912 

( 210 )  AL/T/ 2011/427 

( 540 )   

( 732 )  Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 

100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 02110, US, US 

(740)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 111)  14604 

( 210 )  AL/T/ 2012/280 

( 540 )  CONSTELLA 

( 732 )  Ironwood Pharmaceuticals, Inc.  

100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 02110, US, US 

(740)  
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                   RIPUBLIKIM APLIKIMI  

                 DISENJO INDUSTRIALE 
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( 21 )  AL/I/ 2020/14 

( 22 )  09/12/2020 

( 54 )  1.Shishe 

2.Shishe 

3.Shishe 

4.Shishe 

( 30 )  008113369-0001  14/08/2020  EM; 008113369-0002  14/08/2020  EM; 008113369-

0003  14/08/2020  EM ;008113369-0004  14/08/2020  EM 

( 73 )  Colgate Palmolive Company / 300 Park Avenue, New York, New York 10022, United 

States, US 

( 71 )  Mr. Oscar Xoy (320 Edpas Road New Brunswick, NJ 08901, US); Ms. Claudia Daniela 

Macias Mejia (829 Greenwood Ave, Apt 2S New York, NY 11218, US) ;Mr. Dale Nicholls 

(22 Braken Road Chinnor Oxfordshire OX39 4FU, UK) 

( 51 ) 

( 55 )   
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      VENDIME TË DHOMËS PËR  

SHQYRTIMIN E KUNDËRSHTIMEVE 
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1 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “ESSI EXTRA MELMESA” e publikuar më 28/05/2020 në Buletinin e Pronësisë 

Industriale M2020/19 me të dhënat e mëposhtme:  

Emri i aplikantit: "ESSI" SH.P.K, me adresëLLAPUSHNIK-GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

i përfaqesuar me autorizim nga z. Krenar Loloçi. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/266 

Data e depozitimit: 10/04/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: PODRAVKA prehrambena industrija d.d.: me adresë: Ante Starčevića 32 HR-

48000 Koprivnica, përfaqesuar me autorizim nga Znj.Aleksandra Arseni.  

Data e depozitimit të kundërshtimit: 28/08/2020.  

-Vendimi: 

Rëzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “ESSI EXTRA MELMESA” me numër 

aplikimi AL/T/2020/266, me aplikant shoqërinë "ESSI" SH.P.K, dhe vijimin e procedurave 

të regjistrimit të saj. 
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             VENDIME TË DHOMËS PËR  

                SHFUQIZIM/ZHVLERSIM 
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- Objekti  i apelimi: 

 

 Marka  “MOKRA” me numër aplikimi: AL/T/2002/996 me të dhënat e mëposhtme: 

 

Emri dhe adresa e aplikantit: ‘HEKTA GROUP’ sh.p.k përfaqësuar nga  z. Krenar 

LOLOÇI 

Fier, Mbrostar Ura, Zona Kadestrale nr.2636, Nr. Pasurie 35/10. 

Me nr. aplikimi: AL/T/2020/996 

Data e depozitimit: 16/10/2002 

Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: 30. 

 

Baza Ligjore ku mbështetet shfuqizimi:  

Pika 1 e nenit 42, neni 43 VKM nr. 315, dt. 31.05.2018 “Për miratimin e rregullores për 

markat”, dhe të nenit  155 të Ligjit Nr.9947 datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i 

ndryshuar. 

-Vendimi: 

Të pranojë kërkesën për apelimin e vendimit nr. prot. 996/5, datë 23.02.2021 për refuzimin 

e mbrojtjes së elementit “MOKRA” të markës dhe vijimin e procedurave të 

publikimit/regjistrimit të markësAL-T-2020-996, me emërtimin e plotë“MOKRA E ARTË 

NË ÇDO GRIMË!”. 
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- Objekti  i shfuqizimit: 

 

 Marka  “Flora” me numër regjistrimi IR 329875 me të dhënat e mëposhtme: 

Emri dhe adresa e aplikantit: Unilever BCS Europe B.V  

Rr. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam NL. 

Me përfaqësues shoqërinë Trade Marks Unit, Baker & McKenzie, me adresë në 100 New 

Bridge Street London EC4V 6JA, GB. 

Me nr. regjistrimi IR 329875  

Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: 29. 

 

-Kërkuesi i zhvlersimit të markës së rregjistruar: 

Shoqëria BUNGE Zrt., me adresë Vaci ut 43-1134 Budapest HU, përfaqësuar nga znj. 

Vjollca Shomo. 

Data e depozitimt të këkesës: 06.04.2020 

 

Baza Ligjore ku mbështetet shfuqizimi:  

Në bazë të nenit 174 të Ligjit Nr.9947 datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i 

ndryshuar, si dhe nenit 41 të VKM-së nr.315, datë 31.05.2018 “Për miratimin e rregullores 

për markat”, 

 

-Vendimi: 

Të pranojë kërkesën e Shoqëris BUNGE Zrt., perfaqësuar nga znj. Vjollca Shomo, të 

zhvlerësojë markën FLORA për klasën 29 sipas klasifikimit të Nicës. 

 


