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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
DK
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Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani

DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
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Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2021/232
(220) 26/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
KABUSHIKI
KAISHA
TOSHIBA, also trading as Toshiba
Corporation
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, Japan, JP
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 1
Kimikate për përdorim në
industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në
bujqësi, kopshtari dhe pylltari; rrëshira
artificiale të papërpunuara, plastika të
papërpunuara; përbërje për shuarjen e
zjarrit dhe parandalimin e zjarrit;
preparate për temperim dhe saldim;
substanca për rrezitjen e lëkurave dhe
gëzofëve të kafshëve; substanca ngjitëse
për përdorim në industri; stuko dhe
substanca të tjera mbushëse për ngjitje;
përzierje plehrash, pleh organik, pleh;
preparate biologjike për përdorim në
industri
dhe
shkencë;
kimikate
industriale; fotokalizatorë; deodorantë
dhe sterilizues në formë të lëngshme për
përdorim industrial; ujë elektrolizë;
materiale
magnetike;
qeramika
strukturore; filma (shtresa të holla)
transparante për module LED; qeramika
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të përfeksionuara (qeramika me përbërje
kimike të kontrolluara në mënyrë
precize); materiale me efekte shkëlqyese;
ekrane intesifikuese që konvertojnë
imazhet me rreze X në imazhe më dritë;
fosfore që riprodhojnë gjendje të spektrit
diellor; metale jo-hekur; karburant për
reaktorë
nuklearë;
materiale
të
zbërthyeshme (zbërthim atomi) për
energji nukleare; plastika [materiale të
përpunuara].
2
Bojra, verniqe, llak; substanca
mbrojtëse kundër ndryshkut dhe kundër
prishjes së drurit; ngjyrues, substanca
ngjyruese të lëngshme; bojra për printim,
shënjim dhe gdhendje; rrëshirë natyrore e
papërpunuar; metale në formë flete dhe
pluhuri për përdorim në pikturim,
dekorim, printim dhe art; pigmente; toner
për printera dhe fotokopje; toner për
makineri faksi; fishekë të mbushur të
tonerit për printera dhe fotokopje; fishekë
të mbushur të tonerit për makineri faksi;
veshje të jashtme [bojra]; bojra për
printim; ngjyra për pikturimin e
fotografive.
3 Artikuj kozmetik jo-mjekësor dhe
preparate tualeti; pasta dhëmbësh jomjekësore; parfume, vajra esenciale;
preparate zbardhuese dhe substanca të
tjera për përdorim lavanderie; preparate
pastrimi, lustrimi, fërkimi dhe gërryerje;
deodorantë për njerëz ose për kafshë;
preparate pastrimi; artikuj kozmetik;
spraje për trupin; anti-djersë [artikuj
tualeti]; aromatizues; preparate për
aromatizimin
e
ajrit;
potpuri
[aromatizues].
4 Vajra industriale dhe graso, dyll;
lubrifikantë; përbërje për thithjen e
pluhurave,
lagështirë
dhe
lidhje;
karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila
për ndriçim; karburant; karburante (duke
përfshirë lëndën djegëse për motorin) dhe
ndriçues; karburante të ngurtë; karburante
të lëngshëm; karburante të gaztë;
karburant me gaz; karburant me biomasë;
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karburant me mineral; karburant për
impiante me energji nukleare; karburante
me
hidrogjen;
energji
elektrike.
5
Produkte farmaceutike, preparate
mjekësore dhe veterinare; preparate
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dietetike dhe substanca të përshtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar, ushqime
për bebe; suplemente dietike për njerëz
dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; material për mbushjen e
dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë;
preparate për shkatërrimin e parazitëve;
herbicide;
preparate
farmaceutike;
deodorantë, përveçse për njerëz ose për
kafshë; preparate antibakteriale; bimë
mjëkësore;
antiseptikë;
depurativë
(preparate depurative); preparate kimike
për trajtimin e mykut; dezinfektantë;
preparate sanitare; letër reagent për
qëllime mjekësore; fumigantë; fungicide;
insekticide; herbicide [preparate për
shkatërrimin e barërave të këqija]; ilaçe
kundër
insekteve.
6 Metale të zakonshëm dhe aliazhet e
tyre, xeherorë; materiale metali për
ndërtim dhe konstruksion; ndërtesa të
transportueshme prej metali; kabllo dhe
tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm;
sende të vogla prej harduere metalik;
konteinerë metalik për magazinim ose
transport; kasaforta; metale të zakonshëm,
të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar;
aliazhe prej metalesh të zakonshëm;
materiale prej metali; xeherorë prej
metali;
rezervuarë
prej
metali.
7 Makineri, vegla për makineri, vegla që
operohen me energji; motorë dhe motorë
me djegie të brëndshme, përveçse për
automjete për terren tokësor; komponentë
lidhës dhe transmisioni për makineri,
përveçse për automjete për terren tokësor;
instrumente bujqësore, përveçse vegla
dore që operohen me dorë; inkubatorë për
vezë; makineri shitjeje automatike;
makineri dhe vegla për përpunimin e
metaleve; makineri elektrike për saldim;
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vegla që mbahen në dorë dhe
funksionojnë me energji; makineri dhe
aparate për konstruksione; makineri dhe
aparate për kapjen dhe ruajtjen e metaleve
të rrallë; makineri dhe aparate për
ngarkim-shkarkim; elevatorë [ashensorë];
shkallë lëvizëse; trotuare lëvizëse
[trotuare]; aparate operuese për elevatorë
[ashensorë], shkallë lëvizëse, trotuare
lëvizëse [rrugica për këmbësorë],
makineri dhe aparate për ngarkimshkarkim; zinxhirë [pjesë të makinerive]
për elevatorë [ashensorë], shkallë
lëvizëse, trotuare lëvizëse [rrugica për
këmbësorë], makineri dhe aparate për
ngarkim-shkarkim; rripa transmisioni për
elevatorë [ashensorë], shkallë lëvizëse,
trotuare lëvizëse [rrugica për këmbësorë],
makineri dhe aparate për ngarkimshkarkim; makineri dhe aparate për
përpunime kimike; aparate për gjenerimin
e hidrogjenit nëpërmjet elektrolizës së
ujit; filtra superpërcjellës (për makineri);
makineri dhe aparate për përpunimin e
ushqimeve ose pijeve; makineri elektrike
për përgatitjen e moki (kekë orizi);
makineri për lëmimin e orizit; makineri
për përpunimin e ushqimeve, elektrike;
makineri dhe aparate për përgatitjen e
pulpës, prodhimin e letrës ose punën me
letër; makineri dhe aparate për shtypje
ose lidhje të librave; makineri bujqësore
dhe instrumente bujqësore, përveçse atyre
që operohen me dorë; makineri dhe
aparate për përpunimin e plastikës;
makineri për formimin e shtrydhjes;
makineri për formimin e injeksionit;
makineri
për
prodhimin
e
gjysëmpërçuesve; aparate rrezatimi UV
për përdorim në proceset e prodhimit të
gjysëmpërçuesve
dhe
kristalit
të
lëngshëm; pajisje rrezatimi ultravjollcë
për përdorim industrial; pajisje me energji
lëvizëse jo-elektrike, jo për automjete për
terren tokësor; pjesë për pajisje me
energji lëvizëse jo-elektrike; motorë
transmisioni jo për automjete për terren
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tokësor; bojlere; turbina, përveçse për
automjete për terren tokësor; pajisje për
shkëmbimin e nxehtësisë (pjesë të
makinerive); mulli uji; mulli ere;
makineri dhe instrumente pneumatike ose
hidraulike; pompa [pjesë të makinerive,
motorëve me djegie të brendshme ose
motorëve]; pompa vakuumi [makineri];
kompresorë [makineri]; makineri shitjeje;
makineri për shpërndarjen e karburanteve
për shërbime stacioni; pajisje të
stacionieve të hidrogjenit; makineri larëse
[lavanderi]; sisteme parkimi mekanike;
makineri pjatalarëse; shtrydhëse frutash
elektrike; pajisje për pastrimin e
vakuumit; pajisje robotike për pastrimin e
vakuumit;
makineri
elektrike
për
mbledhjen e pluhurave; makineri dhe
aparate për lustrimin e dyllit, elektrike;
pjesë përbërëse të makinerive [jo për
automjete për terren tokësor]; pajisje për
transmetimin e energjisë dhe pajisje me
ingranazh për makineri [jo për automjete
për terren tokësor]; frena [pjesë përbërëse
të makinerive jo për automjete për terren
tokësor]; valvula qe janë pjesë e
makinerive; makineri dhe aparate për
ngjeshjen e mbeturinave; makineri për
shkatërrimin e mbeturinave; printera 3D;
motorino për motorë dhe motorë me
djegie të brendshme; motorë elektrik, jo
për automjete për terren tokësor;
gjeneratorë elektriciteti; instalime me
energji me erë për gjenerimin e
elektricitetit [ferma me erë]; instalime
hidroelektrike
për
gjenerimin
e
elektricitetit
[termocentrale
hidroelektrike]; instalacione me energji
termale për gjenerimin e energjisë;
sisteme gjeotermale për gjenerimin e
energjisë; gjeneratorë energjie që
operojnë me gaz; pajisje elektrike për
përzierjen e ushqimeve për qëllime
shtëpiake;
furça
të
dinamos.
8
Vegla dhe instrumente dore, që
operohen me dorë; takëme; armë brezi,
me përjashtim të armëve të zjarrit; brisqe
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rrojesh; hekura të sheshtë elektrik; brisqe
rroje elektrike; makinë elektrike për
prerjen e flokëve; shufra për dredhje
flokësh; zbutës për thonjtë, elektrik ose
jo-elektrik; makinë për prerjen e thonjve,
elektrike ose jo-elektrike; gërshërë për
thonjtë; hekur për qepje; kuti rroje; sete
për pedikyr; bigudina për qerpikë; sete
për
manikyr.
9 Aparate dhe instrumenta shkencore,
kërkimore,
lundruese,
survejuese,
fotografike,
kinematografike,
audiovizuale, optike, peshuese, matëse,
sinjalizuese,
detektuese,
testuese,
inspektuese,
jetë-shpëtuese
dhe
mësimdhënieje; aparate dhe instrumenta
për furnizimin, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e
shpërndarjes
ose
përdorimit
të
elektricitetit; aparate dhe instrumenta për
regjistrimin, transmetimin, riprodhimin
ose përpunimin e zërit, pamjeve ose të
dhënave; media e regjistruar dhe e
shkarkueshme, softuere kompjuterike,
plotësisht
digjitale
ose
analoge;
mekanizma për aparate që punojnë-me
monedha; regjistra për para kesh (arka),
pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje
periferike kompjuterike; kostume për
zhytje, maska të zhytësve, bllokues për
veshë për zhytësit dhe notuesit, doreza
për zhytës, aparate për frymëmarrje për
not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit;
aparate për funksionimin e ashensorit
duke përdorur bateri rezervë gjatë
ndërprerjes së furnizimit me energji
elektrike; pajisje për kontrollin e trafikut
të ashensorit nëpërmjet para-regjistrimit
të dyshemesë së caktuar; ozonizues
[ozonatorë];
elektroliza;
aparate
projeksioni; regjistrues për para kesh
(arka); regjistrues elektronik për para
kesh (arka elektronike); makineri për
numërimin dhe nxjerrjen e parave; pajisje
për regjistrimin e punëve; makineri
fotokopjimi; instrumenta matematikorë;
makineri për stampimin e datës dhe orës;
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orë kohëmatëse [pajisje për regjistrimin e
kohës]; makineri për shtypjen e kartave të
biznesit; makineri votimi; aparat për
kontrollimin e pullave postare; fshirës
culler facer (makineri e shpejtësisë së
lartë për zgjedhje dhe fshirje të letrave);
makineri për nxjerrjen e letrës OCR;
makineri për nxjerrjen automatike të
parave [ATM]; makineri të ekzaminimit
të biletave automatike elektronike;
regjistra për para kesh (arka) për
menaxhimin e faturave elektronike pa
letër; telefona smart për menaxhimin e
faturave elektronike pa letër; telefona
mobile për menaxhimin e faturave
elektronike pa letër; asistentë digjitalë
personal për menaxhimin e faturave
elektronike pa letër; kompjutera tablet për
menaxhimin e faturave elektronike pa
letër; terminale pikë-e-shitjes (POS) për
menaxhimin e faturave elektronike pa
letër;
servera
kompjuterik
për
menaxhimin e faturave elektronike pa
letër; harduer dhe programe kompjuteri
për përdorim në mundësimin e
përdoruesve për të menaxhuar faturat
elektronike që përmbajnë sisteme pa letër;
robotë humanoid me inteligjencë
artificiale; alarme zjarri; alarme gazi;
alarme për hajdutë; drita paralajmëruese
emergjence; makineri dhe aparate
meteorologjike dhe parandaluese të
katastrofave; sinjale hekurudhash; dritë
paralajmëruese
aeroplani;
programe
lojërash për makineritë e lojërave video
arcade; simulatorë për drejtimin dhe
kontrollin e automjeteve; simulatorë
fluturimi; simulatorë të stërvitjes sportive;
aparate dhe instrumente laboratorike;
mikroçipa që përmbajnë ekzaminues të
ADN-së; aparate elektronike të përbërë
nga harduere, mikroçipa dhe softuere për
ekzaminimin, studimin dhe kërkimin e
gjeneve dhe materialit gjenetik; çipa
ADN-je; aparate dhe instrumenta
fotografike; aparate dhe makineri
kinematografike; projektues filmash;
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aparate dhe makineri optike; ekrane
fluoreshente; syze 3D; aparate për
analizën e ADN-së; makineri dhe
instrumenta matëse ose testuese; matës të
gazit hidrogjen; balancues për banjo;
pajisje të sigurisë së trafikut hekurudhor,
përkatësisht, sensorë dhe njësi detektuese
për përdorim në kontrollimin e
aktivizimit dhe funksionimit të aparateve
dhe pajisjeve të sigurisë hekurudhore;
regjistrues eventesh; makina dhe aparate
të transmetimit të valëve radio; aparate të
kontrollit
elektrik,
testimit
dhe
monitorimit për gjeneratorët e energjisë
elektrike;
harduer
dhe
softuer
kompjuterik për gjeneratorë të energjisë
elektrike; aparate të kontrollit elektrik,
testimit dhe monitorimit për sistemet e
automatizimit të nënstacionit; harduere
dhe softuere kompjuterike për sistemet e
automatizimit të nënstacionit; aparate të
kontrollit
elektrik,
testimit
dhe
monitorimit për sisteme të energjisë
elektrike;
harduere
dhe
softuere
kompjuterike për sisteme energjie
elektrike; aparate të kontrollit elektrik,
testimit dhe monitorimit për mikro rrjete;
harduere dhe softuere kompjuterike për
mikro
rrjete;
aparate të kontrollit elektrik, testimit dhe
monitorimit për menaxhimin e energjisë;
harduere dhe softuere kompjuterike për
menaxhimin
e
energjisë;
aparate
ndihmëse drejtuese për automjete,
konkretisht, sistem ndihmës drejtues për
automjete të lëvizshme të përbëra nga
çelësa dhe sensorë afërsie elektronike,
kamera me rezolucion të lartë, qarqe
integruese me qëllim të përpunimit të
pamjes, dhe monitorë shfaqës; tela dhe
kabllo elektrikë superpërcjellës; aparatë
dhe instrumenta supërpërcjellëse për
përcjelljen, shpërndarjen, transformimin,
ruajtjen, rregullimin ose kontrollimin e
rrymës elektrike; makineri dhe aparate
për kontrollin ose shpërndarjen e
energjisë; aparate dhe instrumenta për
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furnizimin, ndërrimin, transformimin,
grumbullimin,
rregullimin
ose
kontrollimin e elektricitetit; konvertues
rrotullues; modifikues të fazës; çelësa,
elektrikë; panele shpërndarje dhe çelësa
elektrikë për ndërtesa rezidenciale; çelës
ndërprerës të elektricitetit; rele (relays);
ndërprerës së qarkut; kontrrollues së
energjisë; aparate të kontrrollit të
ndriçimit; kuti shpërndarjeje [elektricitet];
njësi
shpërndarjeje
[elektricitet];
kontrollues të energjisë elektronike;
aparate dhe instrumenta për kontrollin
elektrik dhe elektronik; pajisje për
kontrollin elektrik, harduer dhe softuer
kompjuterik për aksesimin, shikimin,
menaxhimin historik dhe në kohë reale të
të dhënave në fushën e lumenjve; pajisje
për kontrollin elektrik, harduer dhe
softuer kompjuterik për aksesimin,
shikimin, menaxhimin historik dhe në
kohë reale të të dhënave në fushën e
digave; pajisje për kontrollin elektrik,
harduer dhe softuer kompjuterik për
përdorim në shërbimet e mbledhjes së
tarifave të autostradave; pajisje për
kontrollin elektrik, harduer dhe softuer
kompjuterik për përdorim në kontrollin e
trafikut dhe menaxhimit të trafikut;
pajisje për kontrollin elektrik, harduer dhe
softuer kompjuterik për përdorim në
menaxhimin me lehtësi të autostradave;
pajisje për kontrollin elektrik, harduer dhe
softuer kompjuterik për menaxhimin e
energjisë për furnizimin me ujë dhe
menaxhimin e kanalizimeve; pritës
rrufeje; transformatorë [elektricitet];
ndërprerës vakumi; reaktorë elektrikë;
inverter [elektricitet]; furnizues të
energjisë elektronike; furnizues me
energji
të
pandërprerë;
aparate
transmetimi të linjës së rrymës-së
drejtpërdrejt me voltazh të lartë;
konvertues të energjisë elektronike;
rregullues të ndriçimit; karikues baterish;
adaptorë elektrikë; adaptorë AC; adaptorë
USB; adaptorë me aftësi wireless (pa tel)
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për transferimin e të dhënave; magnetronë
për përdorim në gjenerimin e rrymës
alternative në frekuencat e mikrovalës;
pajisje
instalimesh
elektrike;
termoelementë; qeliza fotovoltaike; bateri
diellore;
aparate
dhe
instalime
fotovoltaike për gjenerimin e energjisë
elektrike diellore; panele diellore për
prodhimin
e
energjisë
elektrike;
kondicionerë të energjisë elektrike për
prodhimin e energjisë fotovoltaike;
aparate për gjenerimin e hidrogjenit
elektrolitik nga uji; gjeneratorë të
energjisë elektrike me energji-hidrogjeni
me teknologji të qelizave të karburantit;
qeliza karburanti; terminale [elektricitet];
qeliza dhe bateri elektrike; akumulatorë,
elektrikë; bateri elektrike (dry cells);
bateri të rikarikueshme me elektrolite
likuide
(wet
cells);
bateri
të
rikarikueshme; bateri litium-jon; pako
baterish; matës dhe testues elektrikë dhe
magnetikë; matës vat-për orë; tela dhe
kabllo elektrikë; zile elektrike; makineri
dhe aparate telekomunikimi; aparate
telefoni;
makineri
dhe
aparate
komunikimi me tel; makineri dhe aparate
transmetimi
[për
telekomunikim];
makineri dhe aparate për transmetim në
radio ose televizion; marrës televizivë
[sete televizioni]; varëse prej metali për
marrës televizivë [sete televizioni];
aksesorë për marrës televizivë [sete
televizioni]; telekomanda për televizione;
akordues TV; akordues TV për
kompjuter; transmetues TV; transmetues
të sinjaleve elektronike për marrës
televizivë 3D; radio marrës; makineri dhe
aparate për komunikim me radio; aparate
dhe makineri radio; makineri dhe
instrumenta
të
telemetrimit
me
telekomandë;
telekomanda;
aparate
telekomandë; pajisje telekomandë për
përdorim me pajisje IoT (Internet of
Things) për sisteme sigurie të shtëpisë;
pajisje kontrolli të automatizuara për
matjen, monitorimin dhe kontrollimin e
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kondicionerëve, aparateve të ndriçimit
dhe ashensorëve; pajisje dhe aparate të
frekuencës audio; pajisje dhe aparate të
frekuencës video; kamera digjitale;
kamera vëzhgimi; lexues video digjitalë;
regjistrues video digjitalë; lexues DVD;
regjistrues DVD; telekomanda për lexues
DVD; telekomanda për regjistrues DVD;
aksesorë për lexues DVD; aksesorë për
regjistrues DVD; lexues disqesh optikë;
regjistrues disqesh optikë; telekomanda
për lexues disqesh optikë; telekomanda
për regjistrues disqesh optikë; aksesorë
për lexues disqesh optikë; askesorë për
regjistrues disqesh optikë; regjistrues hard
disku; regjistrues drive hard disku;
telekomanda për regjistrues drive hard
disku; aksesorë për regjistrues drive hard
disku; ekrane video; pjesë dhe aksesorë
për makineri dhe aparate telekomunikimi;
servera video me memorie të shpejtë;
antena; pajisje audio; pajisje audio që
lidhen me sete televizive, lexues të
disqeve optike, regjistrues të disqeve
optike, lexues DVD, regjistrues DVD, ose
regjistrues të drive hard diskut për
qëllimin kryesor të amplifikimit të
sinjaleve audio; altoparlantë; kufje që
vendosen në kokë; kufje që vendosen në
veshë; mikrofona; interkonjeksione;
amplifikues; aparate komunikimi dhe
informacioni për automjete; pajisje për
transmetim radio wireless (pa tel); kabina
për aparate telekomunikimi; stenda dhe
rafte për makineri dhe aparate
telekomunikimi; korniza për foto
digjitale; aparate radari; aparatura
monitorimi dhe testimi për sistemet e
infrastrukturës duke përfshirë rrugët, urat,
tunelet, ujësjellësin dhe kanalizimet;
pajisje wireless (pa tel) për stacione bazë
të lëvizshme (mobile) duke përdorur fibra
optike; sistem master për transmetim
tokësor digjital; makineri faksimile; njësi
të shfaqjes vizuale; aksesorë për njësi të
shfaqjes vizuale; tuba për shfaqjen e
ngjyrës aeronautike; monitorë shfaqës;
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ekrane shfaqës; tabela njoftimesh
elektronike; shenja digjitale; pjesë dhe
aksesorë për shenja digjitale; harduer dhe
softuer kompjuterik për sigurinë dhe
kontrollin e trafikut ajror; pajisje radio të
kontrollit të trafikut ajror; harduer, softuer
kompjuterik dhe aparate telekomunikuese
për parandalimin e katastrofave; aparate
dhe instrumenta për transferimin, marrjen
dhe monitorimin e zërit, pamjeve dhe të
dhënave, si në formë digjitale ashtu edhe
në atë analoge; harduer, softuer
kompjuterik dhe aparate telekomunikuese
për menaxhimin e energjisë së bimëve;
asistentë digjitalë personal; syze smart;
asistentë digjitalë personal në formën e
një ore; telefona smart; kompjutera të
veshur; makineri, aparate elektronike dhe
pjesët e tyre; drive për hard disqe; harduer
kompjuteri;
harduer
dhe
softuer
kompjuterik për përdorim në lidhje,
menaxhim, kontrollim, monitorim dhe
mundësim të komunikimit përmes
pajisjeve IoT (Internet of Things)
nëpërmjet një rrjeti; harduer dhe softuer
kompjuterik për përdorim në kontrollimin
e sistemeve automatike të shtëpisë;
harduer dhe softuer kompjuterik për
ofrimin e ndihmës personale; harduer
kompjuterik, konkretisht, shpërndarës të
rrjetit kompjuterik, çelësa dhe ruter dhe
sisteme softueri për lidhjen, menaxhimin,
kontrollimin,
monitorimin
dhe
mundësimin e komunikimit përmes
pajisjeve IoT (Internet of Things)
nëpërmjet një rrjeti; harduer dhe softuer
kompjuterik për kontrollimin e sistemeve
të drejtimit të automjeteve; harduer dhe
softuer kompjuterik për menaxhimin e
veprimeve logjistike; harduer dhe softuer
kompjuterik
për
përdorim
në
automatizimin e përpunimit dhe dërgimit
të letrave, pakove dhe ngarkesave me
shërbime postare dhe transportues privatë
të transportit;
harduer dhe softuer
kompjuterik për sisteme automatike të
mbledhjes së tarifave; harduer dhe softuer
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kompjuterik për sisteme kontrolli dhe
monitorimi të ndriçimit të aeroportit;
harduer dhe softuer kompjuterik për të
ofruar lidhje midis automjetesh, pajisjeve
elektronike dhe bazave të të dhënave;
kompjutera; kompjutera dhe periferikët e
tyre; kompjutera notebook; kompjutera
tablet; servera kompjuterikë; shpërndarës
të rrjetit kompjuterik; adaptues të rrjetit
kompjuterik; çelësa dhe rutera të rrjetit
kompjuterik;
njësi
shfaqëse
për
kompjutera; tastiera kompjuteri; maus
kompjuteri; stilolaps kompjuterik; panele
kryesore kompjuterik (motherboards) dhe
panelet e lidhura me to (daughterboards);
panele zgjerimi për kompjutera; porta
paralele
kompjuterike;
porta
seri
kompjuterike; programe kompjuterike
[softuere të shkarkueshme]; softuere
kompjuterike, të regjistruara; programe
kompjuterike, të regjistruara; printera;
koka printimi për printera termalë; koka
printimi për printera me bojë; makineri
fotokopjimi elektrostatike; pjesë dhe
aksesorë për printera dhe makineri
fotokopjuese elektrostatike; makineri
fotokopjuese multifunksionale të cilat
inkorporojnë funksionet e printerave,
skanerave të pamjeve dhe faksimileve;
terminale KIOSK; terminale pika-tëshitjes [POS]; etiketa të identifikimit të
radio-frekuencës [RFID]; etiketa me çipa
të integruar të identifikimit të radio
frekuencës [RFID]; lexues dhe shkrues të
identifikimit të radio-frekuencës [RFID];
lexues bar kodi; skanera [pajisje
përpunimi të të dhënave]; karta ID
elektronike; karta qarku i integruar [karta
smart]; karta IC për identifikim dhe
autentifikim; terminale për pagesa
elektronike;
tuba
elektronikë;
intensifikues imazhi; gjysmëpërçues;
elemente
gjysmë-përçuese;
dioda;
tranzistorë; qarqe elektronike; qarqe të
integruara; borde qarku të shtypur; qarqe
drejtuese për ekran prej kristali të lëngët
(LCD);
mikrokontrollues;
memorie
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gjysmë-përçuese; karta memorie; karta
memorie [SD] digjitale të sigurta;
memorie e shpejtë NAND; lexues dhe
shkrues për karta memorie të shpejta;
drive të shpejta USB; pajisje ruajteje në
gjendje solide; aparate me rreze-X
industriale; betatrone industriale; pajisje
eko; detektorë objektesh ultrasonik;
sensorë ultrasonik; aparate me rreze-X jo
për
qëllime
mjekësore;
detektor
shintilator me rreze-X jo për përdorim
mjekësor; makineri dhe aparatura me
rreze-X, ultrasonike, radiologjike ose për
inspektim me radar; aparate radiologjike
për qëllime industriale; detektorë
rrezatimi; aparate matëse rrezatimi;
bërthama magnetike; tela rezistence;
elektroda; magnetë të përbërë nga toka të
rralla dhe kobalt jo për qëllime
mjekësore; magnetë të përbërë nga
samarium dhe kobalt; anoda për
shënjestrat e tubave me rreze-X; satelitë
tokësorë
për
përdorim
në
telekomunikime; raketa vëzhgimi; xhama
syzesh; syze; pjesë dhe aksesorë për
xhama syzesh; programe për konsumatorë
video lojërash; qarqe elektronike dhe CDROMs të regjistruara me programe për
lojëra që mbahen-në dorë me ekrane me
kristal të lëngët; rregullatorë [për zhytje
skuba]; qarqe elektronike dhe CD-ROM
të regjistruara me programe performance
automatike për instrumente muzikore
elektronike; efekte për instrumente
muzikore elektrike ose elektronike;
regjistra fonograf; skedarë muzikorë të
shkarkueshëm; skedarë të imazheve të
shkarkueshme; skedarë të imazheve të
shkarkueshme, skedarë video, skedarë
filmash përmes internetit; disqe dhe
kaseta video të regjistruara; botime
elektronike.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale,
mjekësore,
dentare
dhe
veterinare;gjymtyrë, sy dhe dhëmbë
artificial, artikuj ortopedikë;materiale për
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qepje;pajisje terapeutike dhe ndihmëse të
përshtatura për personat me aftësi të
kufizuara;aparate për masazh;aparate,
pajisje dhe artikuj për ushqimin e
foshnjeve me gji;aparate, pajisje dhe
artikuj për aktivitet seksual;aparate për
masazhe estetike;aparate elektrike për
masazhe; aparate dhe instrumente
mjekësore; 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.
11 Aparate dhe instalime për ndriҫim,
ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim,
tharje, ajrosje, furnizim me ujë dhe
qëllime sanitare; aparate dhe instalime
sanitare; aparate për ventilim dhe tharje;
aparate për tharje; rekuperatorë [për
përpunim kimik]; pajisje për avullim [për
përpunim kimik]; pajisje evaporuese [për
përpunim kimik]; distilues [për përpunim
kimik]; shkëmbyes të nxehtësisë përveç
pjesëve të makinerive; sterilizues; pajisje
për avullim për veshje; furra industriale;
reaktorë nuklear [pila atomike]; furra
diellore; elementë nxehtësie; bojlera,
përveç pjesëve të makinerive; aparate për
ngrohjen e ujit [aparate]; aparate elektrike
për ngrohjen e ujit; pajisje për furnizimin
me nxehtësi të llojit pompë nxehtësie;
pajisje industriale të llojit pompë
nxehtësie dhe për ftohjen e ajrit; pompa
nxehtësie; aparate për kondicionimin e
ajrit; aparate ngrohjeje elektrike; pajisje
për qarkullimin e ajrit; pajisje freskuese
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për ventilim; instalime dhe aparate për
ventilim [ajër i kondicionuar]; pajisje
freskuese me sistem ftohjeje evaporues;
pajsije për pastrimin e ajrit; pajisje për
heqjen e lagështirës; pajisje për mbajtjen
e lagështirës; aparate dezinfektuese;
aparate për deodorizimin e ajrit, elektrike;
pajisje për spërkatje elektrike për
deodorantë të dhomave; filtra qeramike
për
aparate
deodorizuese;
njësi
deodorizuese dhe anti-bakteriale për
frigoriferë; pajisje ngrirëse; njësi ftohëse;
frigoriferë; qilare për verën, elektrike;
pajisje ftohëse për ujë; pajisje për tharje
rrobash, elektrike; makineri dhe aparate
për përdorim në sallone bukurie ose
dyqane berberësh; pajisje avullimi për
peshqirë; aparate me avull për fytyrën
[sauna]; pajisje pastruese ultrasonike për
qëllime bukurie ose sanitare; tharëse
flokësh [tharëse]; aparate dhe instalime
për gatim; skarë [pajisje për gatim]; soba
me induksion elektromagnetik; soba për
gatim; pianurë me gaz; pianurë elektrikë;
mikrovalë [aparate për gatim]; soba për
kuzhinë [furra]; pajisje elektrike për
gatimin e orizit; pjata të nxehta; pajisje
për bërjen e kafes, elektrike; pajisje për
pjekjen e peshku; pajisje elektrike për
bërjen e kosit; pajisje për ngrohjen e
pjatave; pajisje elektrike për ngrohjen e
pijeve; pajisje elektrike për ngrohjen e
ushqimit; ibrikë, elektrik; makineri për
bërjen e bukës; pajisje elektrike për
gatimin në avull të ushqimit; autoklavë
elektrike; pajisje elektrike për gatimin e
vezës; makineri për tharjen e enëve;
pajisje në formë bufeje për sterilizimin e
enëve; aparate për dezinfektimin e enëve;
instalime të furnizimit me ujë; depozita
për trajtimin e ujërave të zeza; makineri
dhe aparate për kapjen dhe ruajtjen e
burimeve të vlefshme në ujërat e zeza;
makineri dhe aparate të qëndrueshme në
vend për trajtimin e ujërave të zeza për
kapjen dhe ruajtjen e burimeve të
vlefshme në ujërat e zeza; aparate për
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trajtimin e ujërave të zeza; depozita
septike; aparate për drenazhimin e ujërave
të shiut; aparate për tharjen e baltës;
pajisje diellore për ngrohjen e ujit;
aparate për pastrimin e ujit; impiante të
shkripëzimit të ujit të detit; pajisje për
jonizimin e ujit; llamba elektrike dhe
instalime të tjera ndriçimi; elektrikë dore;
llamba fluoreshente; llamba LED;
instalime ndriçimi me dioda që emetojnë
dritë [LED]; instalime ndriçimi për mjete
ajrore; drita navigimi për aeroplanë;
llamba halogjeni për pajisje OA (Office
Automation); instalime ndriçimi për
objekte tregtare; instalime ndriçimi për
përdorim tregtar; instalime ndriçimi për
ndërtesa banimi; llamba për rrugë;
instalime ndriçimi për ambiente të
jashtme; pajisje elektrotermike për shtëpi;
pajisje freskuese elektrike; pajisje për
pastrimin e ujit për përdorim shtëpiak;
pajisje elektrike për bërjen e tosteve;
tenxhere termike elektrike; makineri
elektrike për bërjen e kekëve me oriz të
rrahur, për qëllime shtëpiake; instalime
për
pastrimin
e
vajit;
pajisje
elektrotermike shtëpiake për qëllime
bukurie ose sanitare; pajisje për ngrohjen
me gaz të ujit [për qëllime shtëpiake];
pajisje gatimi jo elektrike për ngrohje të
ushqimit për qëllime shtëpiake; soba
gatimi me gaz; banko kuzhine me
lavamanë të integruar; lavamanë për
kuzhinë; pajisje për spërkatje me
dezinfektantë për tualete; tasa tualeti;
ulëse për përdorim me tasa tualeti të stilit
Japonez; ulëse tualeti me pajisje për larje
me
ujë;
pajisje
për
banjë.
12 Automjete; aparate për zhvendosje
përmes tokës, ajrit ose ujit; pajisje me
energji lëvizëse jo-elektrike për automjete
për terren tokësor, duke mos përfshirë
pjesët e tyre; pjesë përbërëse mekanike
për automjete për terren tokësor; pajisje
për transmetimin e energjisë dhe
ingranazhe, pjesë përbërëse të makinerisë
për automjete për terren tokësor; kuti
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shpejtësie për automjete për terren
tokësor; amortizues, pjesë përbërëse të
makinerisë për automjete për terren
tokësor; susta, pjesë përbërëse të
makinerisë për automjete për terren
tokësor; frena, pjesë përbërëse të
makinerisë për automjete për terren
tokësor; motorë AC ose motorë DC për
automjete për terren tokësor, duke mos
përfshirë pjesët e tyre; anije dhe pjesë
edhe pajisje të tyre; dronë për përdorim
civilë; mjete lëvizëse hekurudhore dhe
pjesë edhe pajisje të tyre; motorë të
drejtimit të mjeteve lëvizëse hekurudhore,
duke mos përfshirë pjesët e tyre;
ingranazhe
për
mjete
lëvizëse
hekurudhore; lokomotiva; tramvaje;
makina hekurudhore; automobila dhe
pjesë edhe pajisje të tyre; troljebuse
(trolley buses); automjete elektrike;
automjete motorike me dy rrota, biçikleta
dhe pjesë edhe pajisje të tyre.
14 Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre;
bizhuteri, gurë të çmuar dhe gjysëm të
çmuar; instrumente horologjike dhe
kronometrike; zinxhirë për çelësa;
mbajtës për çelësa; unaza për çelësa; orë
muri
dhe
orë
dore.
16
Material për lidhjen e librave;
fotografi; artikuj shkrimi dhe pajisje për
zyrë, përveç mobiljeve; ngjitës për artikuj
shkrimi ose për qëllime shtëpiake;
materiale për vizatim dhe materiale për
artistë; penelë; materiale udhëzuese dhe
mësimore; letra plastike, filma dhe qese
për mbështjellje dhe paketim; lloje
printerash, blloqe të shtypura; makineri
për shtypjen automatike të adresave,
emrit dhe të dhënave të tjera të kontaktit;
shirita boje; pajisje për copëtimin e letrës
[për përdorim zyre]; printera që mbahen
në dorë për etiketa [pajisje për zyrë];
makineri për shtypjen e etiketave matëse;
letër dhe karton; letra për makineri
regjistruese; letra kopjeje [artikuj
shkrim]; fleta letre [artikuj shkrimi];
artikuj shkrimi; materiale të shtypura.
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17 Gomë e papërpunuar dhe gjysëm e
përpunuar, gutta-percha (substancë e
ashpër elastike nga lateksi), kauçuk,
asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjithë
këto materiale; plastikë dhe rrëshirë në
formë të ekstruduar për përdorim në
prodhim; materiale paketimi, mbushjeje
dhe izolimi; tuba fleksibël, tuba dhe tuba
gome, jo prej metali; izolante; substanca
plastike,
gjysëm
të
përpunuara.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë
dhe gëzofe kafshësh; valixhe dhe çanta
dore për mbajtjen e sendeve; çadra dhe
çadra dielli; bastunë; kamzhikë, takëme
dhe takëme kuajsh; qafore, rripa lidhës
dhe veshje për kafshë; çanta dhe mallra të
ngjashëm; çanta të vogla dore dhe mallra
të
ngjashëm.
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim
dhe konstruksion; tuba të ngurtë, jo prej
metali, për ndërtim; asfalt, zift, katran dhe
bitum; ndërtesa të transportueshme, jo
prej metali; monumente, jo prej metali;
rezervuarë [jo prej metali ose plastike];
rezervuarë për ushqimin e ujit [jo prej
metali
ose
plastike].
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish;
kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose
transport; kocka, brirë, substance elastike
me brirë që gjendet tek balenat
(whalebone) ose sedef të papërpunuara
ose gjysëm të përpunuara; guaska;
meerschaum (argjile e bardhë); qelibar i
verdhë; rezervuarë [jo prej metali ose
murature]; kontejnerë, jo prej metali, për
karburant të lëngshëm; mobilje; dollape;
dollape me mekanizëm lëvizës që
funksionojnë në mënyrë elektrike;
mbajtëse për marrës televiziv; rafte për
televizorë.
21 Enë dhe kontejnerë për shtëpi ose për
kuzhinë; enë gatimi dhe takëme tavoline,
përveçse pirunë, thika dhe lugë; krehëra
dhe sfungjerë; furça, përveç penelave;
materiale për prodhimin e furçave; artikuj
për qëllime pastrimi; xham i papërpunuar
ose gjysëm i përpunuar, përveçse xham

18

për ndërtim; enë qelqi, porcelan dhe enë
balte; pajisje për hekurosjen e
pantallonave; enë (mbajtëse) kozmetike
dhe tualeti; furça elektrike për dhëmbë;
pajisje për ngrohjen e sake (lloj pijeje
alkolike japoneze) [aparate dhe instalime
për gatim]; takëme për darkë, përveç
thikave, pirunëve dhe lugëve; enë
izoluese që mbushet me akull dhe
përdoret për ftohjen e pijeve ose ruajtjen e
ushqimit [për qëllime shtëpiake, jo-e
lëvizshme]; frigoriferë për mbajtjen e
akullit [për qëllime shtëpiake]; enë për
qëllime shtëpiake; mbështetëse të sheshta
për
hekur.
25 Veshje, veshje për këmbë, veshje për
kokë; bluza me mëngë të shkurtra; kapele
[veshje
për
kokë].
26 Dantella, kordone dhe pëlhura me
qëndisje, si dhe shirita dhe fjongo
kinkalarie; kopësa, grepa dhe çengela,
gjilpëra me kokë dhe gjilpëra; lule
artificiale; zbukurime për flokë; flokë të
rremë; bigudina elektrike për flokë;
bigudina për flokë [jo elektrike].
27 Tapete, qilima, tapete të vegjël dhe
veshje në formë tapeti, linoleum dhe
materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; tapiceri për mure,
jo prej tekstili; mbulesa muri me aftësi
deodorizuese.
28 Lojëra, lodra dhe artikuj për lojëra;
aparate video-lojërash; artikuj për
gjimnastikë dhe sport; zbukurime për
pemën e Krishtlindjeve; makineri videolojërash arcade; lodra; kukulla; pajisje
sportive.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;
oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe
përgatitje të bëra nga drithëra; bukë, pasta
dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë;
mustardë; uthull, salca (erëza); erëza
pikante; akull (ujë i ngrirë); kripë për
gatim.
32 Birra; ujëra mineralë e të gazuar dhe
pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
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lëngje frutash; shurupe dhe preparate të
tjera për përgatitjen e pijeve; pije të
gazuara [pije freskuese]; ujëra [pije].
35 Shërbime të reklamimit; shërbime të
menaxhimit të biznesit; shërbime të
administrimit të biznesit; funksione zyre;
shërbime të promovimit të mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet
administrimit të shitjeve dhe skemave
nxitëse promovuese që përfshijnë pulla
tregtare; shërbime të sigurimit të
informacionit mbi lëshimin e pullave
tregtare, kartave dhe kuponave të
shpërblimit të besnikërisë; shërbime të
analizës së menaxhimit të biznesit ose
këshillimit të biznesi; shërbime të
kërkimit ose analizës së marketingut;
shërbime të menaxhimit të biznesit dhe
këshillimit të organizimit; shërbime të
ofrimit të informacionit në lidhje me
shitjet tregtare; shërbime ndërmjetësimi
tregtare të shitjeve të porosive me postë
nëpërmjet internetit; shërbime të ofrimit
të informacionit në lidhje me shitjet
tregtare nëpërmjet internetit dhe postës
elektronike; shërbime të kontabilitetit;
shërbime të agjensive të punësimit;
shërbime të agjensive të import-eksportit;
shërbime të riprodhimit të dokumenteve;
funksione zyre, konkretisht depozitimi i
dokumentave ose regjisrimeve magentike
në veçanti; shërbime të përpunimit
elektronik të porosisë; shërbime të ofrimit
të informacionit në lidhje me përpilimin
dhe sistemimin e informacionit në bazën
e të dhënave kompjuterike; shërbime të
përpilimit të informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; shërbime të
sistemimit të informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; shërbime të
menaxhimit
të
dosjeve
të
kompjuterizuara; shërbime të menaxhimit
të kompjuterizuar të bazës së të dhënave;
shërbime të ofrimit të ndihmës për
biznese ndaj të tjerëve në funksionimin e
aparateve për përpunimin e të dhënave
konkretisht, kompjuterave, makinave të
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shkrimit,
makinerive
teleks
dhe
makinerive të tjera të ngjashme për zyrë;
shërbime të pritjes për vizitorë në
ndërtesa; shërbime të dhënies me qira të
materialit publicitar; shërbime të dhënies
me qira të makinave të shkrimit,
makinerive të kopjimit dhe pajisjeve
përpunuese të fjalëve; shërbime të shitjes
me pakicë ose shërbime të shitjes me
shumicë për makineri dhe aparate
elektrike; shërbime të shitjes me pakicë
ose shërbime të shitjes me shumicë për
harduere kompjuterikë dhe pajisje
kompjuterike periferiale; shërbime të
shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes
me shumicë për qarqe elektronike, pajisje
gjysmëpërçuese,
elemente
gjysmëpërçues, qarqe të integruara dhe
qarqe të integruara me shkallë të madhe;
shërbime të shitjes me pakicë ose
shërbime të shitjes me shumicë për karta
kujtese; shërbime të shitjes me pakicë ose
shërbime të shitjes me shumicë për
softuere kompjuterike; shërbime të shitjes
me pakicë ose shërbime të shitjes me
shumicë për pajisje elektrike shtëpiake;
shërbime të informacionit dhe këshillimit
tregtar për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; shërbime të
ofrimit të informacionit për punësim;
shërbime të ofrimit të informacionit mbi
artikujt e gazetave; shërbime të dhënies
me qira të makinerive të shitjes.
36 Shërbime të shoqërive të sigurimit;
shërbime
të
çështjeve
financiare;
shërbime të çështjeve monetare; shërbime
të çështjeve të pronave të paluajtshme;
shërbime të huave [financim]; shërbime të
brokerimit të sigurimeve; shërbime të
nënshkrimit të sigurimit të jetës; shërbime
të agjensive për sigurime që nuk lidhen
me sigurimin e jetës; shërbime të
rregullimit të pretendimit për sigurime që
nuk lidhen me sigurimin e jetës; shërbime
të nënshkrimit të sigurimeve që nuk
lidhen me sigurimin e jetës; shërbime të
llogaritjes së normës të primit të
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sigurimit; shërbime të ofrimit të
informacioni për sigurime; shërbime të
këshillimit në lidhje me sigurime që nuk
lidhen me sigurimin e jetës; shërbime të
menaxhimit të ndërtesave; shërbime të
agjensive për leasing ose dhënien me qira
të ndërtesave; shërbime leasing ose të
dhënies me qira të ndërtesave; shërbime
të blerjes dhe shitjes së ndërtesave;
shërbime të agjensive për blerjen dhe
shitjen e ndërtesave; shërbime të
vlerësimit të pronave të paluajtshme;
shërbime të ofrimit të informacioni mbi
ndërtesat ose tokën [çështje të pronave të
paluajtshme]; shërbime të menaxhimit të
tokës; shërbime të agjensive për leasing
ose dhënie me qira të tokës; shërbime
leasing të tokës; shërbime të shitjes dhe
blerjes së tokës; shërbime të agjensive për
blerjen dhe shitjen e tokës; shërbime të
dhënies me qira të parave prej letre dhe
makinerive të numërimit ose përpunimit
të monedhave; shërbime të dhënies me
qira të pajisjeve shpërndarëse të parave;
shërbime të dhënie me qira të makinerive
automatike.
37 Shërbime të ndërtimit të ndërtesave;
shërbime
të
riparimit;
shërbime
instaluese; shërbime të ndërtimit;
shërbime të ndërtimit të impianteve të
energjisë; shërbime të instalimit të
impianteve të energjisë; shërbime të
ndërtimit të impianteve së energjisë të
erës;
shërbime
të
instalimit
të
gjeneratorëve të energjisë elektrike të
furnizuar me hidrogjen; shërbime të
instalimit të impianteve të energjisë
fotovoltaike; shërbime të instalimit të
makinerive; shërbime të instalimit të
makinerive dhe pajisjeve për zyrë;
shërbime të mirëmbajtjes dhe instalimit të
sistemeve të sigurisë për ndërtesa;
shërbime të instalimit, mirëmbajtjes dhe
riparimit të pajisjeve të mbrojtjes dhe
sigurisë; shërbime të ndërtimit dhe
riparimit të objekteve të ripërpunimit të
karburantit
nuklear;
shërbime
të
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instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të
harduereve kompjuterike; shërbime të
instalimit të elevatorëve [ashensorë],
shkallëve lëvizëse, trotuarëve lëvizës
[rrugica për këmbësorë], makinerive dhe
aparateve
të
ngarkim-shkarkimit;
shërbime
të
instalimit,
ndërtimit,
mirëmbajtjes dhe riparimit të kamerave të
mbikëqyrjes; shërbime të ndërtimit,
instalimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të
transmetimit, sistemit të aplikimit të
radios dhe sistemit të komunikimit;
shërbime të ndërtimit, instalimit dhe
mirëmbajtjes së aparateve të radarëve,
pajisjeve të radios të sigurisë ajrore dhe
kontrollit të trafikut dhe makinerive dhe
aparateve
meteorologjike
dhe
parandaluese të katastrofave; shërbime të
instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të
shinave hekurudhore; shërbime të
instalimit elektrik; shërbime të instalimit
elektrik
të
telekomunikimit;
shërbime të konsulencës për ndërtime;
shërbime të këshillimit në lidhje me
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e
elevatorëve
[ashensorë],
shkallëve
lëvizëse, trotuarëve lëvizës [rrugica për
këmbësorë], makinerive dhe aparateve të
ngarkim-shkarkimit;
shërbime
të
funksionimit dhe mirëmbajtjes së
pajisjeve të ndërtimit; shërbime të
funksionimit dhe mirëmbajtjes së
instalimeve gjeneruese të energjisë;
shërbime të monitorimit të funksionimit
të elevatorëve [ashensorë], shkallëve
lëvizëse, trotuarëve lëvizës [rrugica për
këmbësorë], makinerive dhe aparateve të
ngarkim-shkarkimit; shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së biçikletave; shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së
automobilave; shërbime të karikimit për
automjete elektrike; shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së mjete lëvizëse
hekurudhore; shërbime të ofrimit të
informacionit në lidhje me riparimin ose
mirëmbajtjen
e
mjeteve
lëvizëse
hekurudhore; shërbime të riparimit ose
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mirëmbajtjes së automjeteve motorike me
dy rrota; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
kinematografike; shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së makinerive dhe
instrumenteve optike; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve fotografike; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve të ngarkim-shkarkimit;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
elevatorëve [ashensorë]; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së shkallëve
lëvizëse; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së trotuarëve lëvizës
[rrugica për këmbësorë]; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së alarmeve të
zjarrit; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve
të zyrës; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
aparateve
të
kondicionimit të ajrit; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së aparateve
për djegie; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së bojlerave; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së pompave;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
pajisjeve me energji lëvizëse jo-elektrike;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive dhe aparateve të ngrirjes;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
frigoriferëve; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së turbinave; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve elektronike; shërbime të
riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
kompjuterëve; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinave elektrostatike
të kopjimit, printerëve dhe skanerëve të
imazheve; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së shenjave digjitale;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
njësive të ekranit vizual; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së tabelave
elektronike të njoftimeve; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve të telekomunikimit;
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shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
aparateve telefonike; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së marrësve të
radios; shërbime të mirëmbajtjes ose
riparimit të marrësve televiziv; shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive të faksit; shërbime të riparimit
të lexuesve të diskut optik; shërbime të
riparimit të regjistruesve të diskut optik;
shërbime të riparimit të lexuesve të DVDve; shërbime të riparimit të regjistruesve
të DVD-ve; shërbime të riparimit të
regjistruesve të drive-ve të hard disk;
shërbime të riparimit të altoparlantëve;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
pajisjeve elektrike të konsumit; shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive larëse elektrike; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së pajisjeve
tharëse të rrobave; shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së makinerive dhe
aparateve për ngjeshjen e mbeturinave;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive
dhe
aparateve
për
shkatërrimin e mbeturinave; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së aparateve
elektrike të ndriçimit; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve të shpërndarjes dhe
kontrollit të energjisë; shërbime të
riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
gjeneratorëve të energjisë; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së motorëve
elektrik; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së pajisjeve për stacionin e
karikimit në të cilin synohen të karikohen
mjetet motorike me dy rrota që përdorin
bateri të rikarikueshme, pajisjeve për
stacionin e karikimit në të cilin synohen
të karikohen automobila duke përdorur
bateri të rikarikueshme dhe pajisjeve për
stacionin e karikimit në të cilin synohen
të karikohen biçikleta duke përdorur
bateri të rikarikueshme; shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes së impianteve
elektrike fotovoltaike; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së aparateve
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dhe instrumenteve laboratorike; shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive dhe instrumenteve matëse dhe
testuese; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
aparateve
dhe
instrumenteve mjekësore; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve të printimit ose lidhjes së
librave; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
të përpunimit kimik; shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së makinerive dhe
veglave të përpunimit të metaleve;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
furrave industriale; shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së reaktorëve nuklear
[pila atomike]; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
makinerive
dhe
sistemeve të prodhimit gjysmëpërçues;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive dhe aparateve për përpunimin
e ushqimeve ose pijeve; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe mjeteve bujqësore; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve të përpunimit të plastikës;
shërbime të riparimit dhe mirëmbajtjes së
depozitave të magazinimit; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së pajisjes të
stacionieve të benzinës; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së sistemeve
mekanike të parkimit; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
larëse të pjatave; shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së pajisjeve të gatimit;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
instalimeve të larjes së automjeteve;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive të shitjes; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve për përdorim në sallone
bukurie ose dyqane berberësh; shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së pajisjes të
kontrollit të ndotjes së ujit; shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes së aparateve të
furnizimit me ujë; shërbime të riparimit
dhe mirëmbajtjes së aparateve jonizuese
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elektrike të ujit; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së aparateve për pastrimin e
ujit;
shërbime
të
riparimit
ose
mirëmbajtjes së instalimeve gjeneruese të
energjisë; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së impianteve të energjisë;
shërbime të riparimit dhe mirëmbajtjes së
gjeneratorëve të energjisë elektrike të
furnizuar me hidrogjen; shërbime të
çmontimit të impianteve të energjisë
nukleare; shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
impianteve
të
transmetimit,
transformimit
dhe
shpërndarjes së energjisë; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së printerëve
3D;
shërbime
të
riparimit
dhe
mirëmbajtjes së aparateve për gjenerimin
e hidrogjenit elektrolitik nga uji;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
aparateve ngrohëse me gaz të ujit;
shërbime të riparimit ose mirëmbajtjes së
aparateve ngrohëse jo-elektrikë për gatim
për qëllime shtëpiake; shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së pajisjeve të
banjës; shërbime të riparimit të njësive të
bidesë së tualetit me shiringa me uji larës;
shërbime të riparimit të syzeve; shërbime
të pastrimit të depozitave të magazinimit;
shërbime të sterilizimit të aparateve dhe
instrumenteve mjekësore; shërbime të
marrjes me qira të makinerive elektrike të
larjes; shërbime të marrjes me qira të
aparatëve
tharëse
të
lavanderisë.
38
Shërbime të telekomunikimeve;
shërbime të transmetimit; shërbime të
ofrimit të informacionit në lidhje me
transmetimet televizive dhe programet
televizive; shërbime së agjensive të
lajmeve; shërbime të dhënies me qira të
pajisjeve të telekomunikimit duke
përfshirë telefonat dhe aparatet faksimile.
39 Shërbime të transportit; shërbime të
paketimit dhe magazinimit të mallrave;
shërbime të organizimit të udhëtimeve;
shërbime të transportit hekurudhor;
shërbime të transportit dhe magazinimit të
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mbeturinave; shërbime të informimit mbi
transportin; shërbime të logjistikës së
transportit; shërbime të transportit me
makinë; shërbime të ofrimit të
informacionit mbi rrugët dhe trafikun;
shërbime të transportit detar; shërbime të
transportit ajror; shërbime të paketimit të
mallrave; shërbime të ndërmjetësimit të
transportit të mallrave; shërbime të
shkarkimit të ngarkesave të mallrave;
shërbime të lëvizjes së mallrave;
shërbime të magazinave; shërbime të
shpërndarjes së energjisë; shërbime të
shpërndarjes së hidrogjenit; shërbime të
shpërndarjes së karburantit me hidrogjen;
shërbime të shpërndarjes së gazit;
shërbime të shpërndarjes së elektricitetit;
shërbime të furnizimit me ujë [shërbime
të shpërndarjes]; shërbime të furnizimit
me ujë të ngrohtë [shërbime të
shpërndarjes]; shërbime të furnizimit me
ngrohje [shërbime të shpërndarjes];
shërbime të dhënies me qera të hapësirave
të magazinave; shërbime të dhënies me
qera të hapësirave të parkimit; shërbime
të operimit të vendeve të parkimit;
shërbime të dhënies me qera të
makinerive dhe aparateve të ngarkimshkarkimit; shërbime të dhënies me qera
të makinave; shërbime të dhënies me qera
të frigoriferëve; shërbime të dhënies me
qera të frigoriferëve ngrirës; shërbime të
organizimit të tureve të udhëtimit;
shërbime të shoqërimit në turret e
udhëtimit; shërbime të organizimit dhe
rezervimit
të
udhëtimeve,
duke
përjashtuar
ato
për
akomodimin;
shërbime të dhënies me qera të pajisjeve
të stacioneve të benzinës, jo për riparim
dhe mirëmbajtje të automobilave;
shërbime të dhënies me qera të pajisjeve
të
stacioneve
të
hidrogjenit.
40 Shërbime të trajtimit të materialeve;
shërbime të heqjes së rrezeve të
rrezatimit; shërbime të dekontaminimit të
materialeve të rrezikshme dhe mbetjeve
nukleare; shërbime të kapjes dhe ruajtjes
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së metaleve të rrallë të tokës; shërbime të
lidhjes së librave; shërbime të trajtimit të
ujit;
shërbime
të
riciklimit
të
mbeturinave; shërbime të përpunimit të
karburantit nuklear; shërbime të ofrimit të
informacionit të lidhur me ripërpunimin e
karburantit nuklear; shërbime të trajtimit
të mbeturinave; shërbime të trajtimit
(riciklimi) të mbetjeve radioaktive;
shërbime të dhënies me qera të
makinerive dhe veglave të trajtimit të
metaleve; shërbime të dhënies me qera të
aparateve të pastrimit të ujit; shërbime të
dhënies me qera të makinerive dhe
aparateve të ngjeshjes së mbeturinave;
shërbime të dhënies me qera të
makinerive
dhe
aparateve
për
shkatërrimin e mbeturinave; shërbime të
dhënies me qera të makinerive dhe
aparateve të përpunimit kimik; shërbime
të dhënies me qera të printerave 3D;
shërbime të ofrimit të informacionit mbi
trajtimin e materialit; shërbime të shtypjes
(printimi); shërbime të grumbullimit,
ndarjes dhe asgjësimit të mbeturinave dhe
plehrave; shërbime të dhënies me qera të
aparateve të ajrit të kondicionuar;
shërbime të dhënies me qera të pajisjeve
kundër lagështirës; shërbime të dhënies
me qera të pajisjeve për pastrimin e ajrit;
shërbime të dhënies me qera të
gjeneratorëve me elektricitet; shërbime të
dhënies me qera të makinerive dhe
aparaturave për shtypje (printim);
shërbime të pastrimit të ajrit; shërbime të
gjenerimit të elektricitetit; shërbime të
gjenerimit të energjisë nëpërmjet
konvertimit të hidrogjenit në energji
elektrike; shërbime të prodhimit të
energjisë.
41 Shërbime të edukimit; shërbime të
ofrimit të trajnimeve; shërbime të
argëtimit; shërbime të aktivitete sportive
dhe kulturore; shërbime edukative dhe
udhëzuese në lidhje me artet, veprat
artizanale, sportet ose njohuritë e
përgjithshme; shërbime udhëzuese të
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gjuhës; shërbime të edukimit dhe
trajnimit në fushën e kujdesit mjekësor
dhe shërbime edukative të kujdesit
shëndetësor në lidhje me produktet e
bukurisë dhe terapinë e bukurisë;
shërbime të trajnimit edukativ në lidhje
me kompjuterët, pajisjet periferiale
kompjuterike,
gjysmë-përçuesit
dhe
softuereve
kompjuterike;
shërbime
edukative dhe udhëzuese përmes postës
elektronike (e-mail) dhe/ose internetit;
shërbime të mësimit në distancë të
ofruara on-line; shërbime të planifikimit,
drejtimit dhe organizimit të seminareve;
shërbime të planifikimit, drejtimit dhe
organizimit
të
seminareve
dhe
ekspozitave për kompjuterë, pajisje
periferiale kompjuterike, gjysmë-përçues
dhe softuere kompjuterike; shërbime të
ofrimit të botimeve elektronike; shërbime
të bibliotekave referuese për letërsinë dhe
të dhënat dokumentare; shërbime të
dhënies me qira të librave; shërbime të
publikimit të librave; shërbime të
organizimit dhe planifikimit të filmave,
shfaqjeve, lojërave ose performancave
muzikore; shërbime të prezantimeve të
shfaqjeve teatrale ose shërbime të
prodhimit dhe shpërndarjes së filmave;
shërbime të ofrimit të materialit audio dhe
video, imazheve dhe filmave përmes
rrjetit kompjuterik on-line, jo të
shkarkueshëm; shërbime të prezantimit të
shfaqjeve
muzikore;
shërbime
të
prodhimit të programeve radio ose
televizive; shërbime të prodhimit të filmit
me videokasetë në fushën e edukimit,
kulturës, argëtimit ose sportit [jo për
filma ose programe televizive dhe jo për
reklama ose publicitet]; shërbime të
organizimit, caktimit dhe zhvillimit të
garave sportive; shërbime të organizimit
të ngjarjeve argëtuese; shërbime të ofrimit
të pajisjeve të argëtimit; shërbime të
ofrimit të pajisjeve për filma, shfaqje,
lojëra, muzikë ose trajnime edukative;
shërbime të rezervimit të vendeve për
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shfaqje; shërbime të dhënies me qira të
makinave dhe aparateve kinematografike;
shërbime të dhënies me qira të aparateve
televizive; shërbime të dhënies me qira të
aparateve radio; shërbime të interpretimit
dhe përkthimit; shërbime të dhënies me
qira të kamerave; shërbime të dhënies me
qira të makinave dhe aparateve optike.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike,
si dhe shërbime të kërkimit dhe
projektimit në lidhje me to; shërbime të
analizës industriale, kërkimit industrial
dhe projektimit industrial; shërbime të
kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit;
shërbime të projektimit dhe zhvillimit të
harduereve dhe softuereve kompjuterike;
shërbime të ofrimit të informacionit
meteorologjik; shërbime të projektimit
arkitekturor; shërbime të studimeve;
shërbime të inxhinierisë; shërbime të
studimeve ose kërkimeve gjeologjike;
shërbime të projektimit të makinerive,
aparateve, instrumenteve [duke përfshirë
pjesët e tyre] ose sisteme të përbëra nga
makina, aparate dhe instrumente të tillë;
shërbime
të
projektimit
të
termocentraleve; shërbime të projektimit
të gjeneratorëve të energjisë elektrike të
furnizuar me hidrogjen; shërbime të
projektimit dhe mirëmbajtjes së qarqeve
elektronike, elementëve gjysëm-përçues,
qarqeve të integruara, qarqeve të
integruara me shkallë të madhe, bordeve
të qarqeve të shtypura, qarqeve të
integruara me rrjet të programueshëm,
memorieve të gjysëm-përçuesve dhe
qarqeve lëvizëse të ekranit me kristal të
lëngshëm
(LCD);
shërbime
të
konsulencës në fushën e qarqeve
elektronike, elementeve gjysëm-përçues,
qarqeve të integruara dhe qarqeve të
integruara me shkallë të madhe; shërbime
të projektimit të elevatorëve, shkallëve
lëvizëse dhe trotuareve lëvizëse [rrugica
për këmbësorë]; shërbime të konsulencës
dhe informimit në lidhje me teknologjinë
e informacionit; shërbime të projektimit;
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shërbime të projektimit të ndriçimit;
shërbime të konsulencës në lidhje me
optimizimin e projektimit; shërbime të
projektimit të softuerëve kompjuterik;
shërbime të programimit kompjuterik;
shërbime të mirëmbajtjes së softuerëve
kompjuterik; shërbime të konsulencës së
softuerëve kompjuterik; shërbime të
konfigurimit, instalimit, zgjerimit të
funksioneve, ndryshimit të funksioneve,
shtimit të funksionive, optimizimit të
funksioneve të kompjuterëve; shërbime të
diagnostikimit
të
gabimeve
dhe
inspektimit të viruseve në programet
kompjuterike; shërbime të monitorimit në
distancë të programeve kompjuterike dhe
sistemeve kompjuterike si dhe shërbime
të ofrimit të informacionit për to;
shërbime të dublikimit të programeve
kompjuterike; shërbime të ofrimit të
motorëve të kërkimit për internetin;
shërbime të enkriptimit të të dhënave
elektronike; shërbime të ofrimit të
shërbimeve të autentifikimit për akses në
rrjete
kompkuterike;
shërbime
të
diagnostikimni dhe konsultimit të sigurisë
së rrjetit kompjuterik; shërbime të
konsultimit të sistemit të përpunimit të
informacionit; shërbime të ruajtjes së një
kopje reserve (back-up) të të dhënave
elektronike dhe shërbime të ofrimit të
informacionit dhe këshillave mbi to;
shërbime të rikuperimit të të dhënave
kompjuterike; shërbime të digjitalizimit të
dokumenteve [skanimi]; shërbime të
këshillimit teknik në lidhje me
funksionimin e kompjuterëve; shërbime
të
projektimit,
programimit
dhe
mirëmbajtjes së faqeve të internetit;
shërbime të këshillimit teknologjik në
lidhje me kompjuterë, automobila dhe
makineri industriale; shërbime të testimit,
inspektimit ose kërkimit të produkteve
farmaceutike, artikujve kozmetike ose
artikujve ushqimorë; shërbime të testimi
gjenetik dhe ADN-së; shërbime të
kërkimit mbi ndërtimin e ndërtesave ose
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planifikimin e qytetit; shërbime të testimit
ose kërkimit mbi parandalimin e ndotjes;
shërbime të testimit ose kërkimit mbi
energjinë elektrike; shërbime të testimit
ose kërkimit mbi inxhinierinë e ndërtimit
civil; shërbime të konsulencës në fushën e
efiçiencës së energjisë dhe menaxhimit të
energjisë në shtëpi; shërbime të
konsulencës në fushën e efiçiencës së
energjisë dhe menaxhimit të energjisë në
ndërtesë; shërbime të inspektimit me
makineri dhe aparate me rreze X,
ultrasonike, radiologjike ose radare;
shërbime të testimit, inspektimit ose
kërkimit mbi bujqësinë, mbarështimin e
bagëtive ose peshkimin; shërbimet të
testimit dhe kërkimit në lidhje me
makineri, aparate dhe instrumente;
shërbime të dhënies me qira të aparateve
matëse; shërbime të dhënies me qira të
makinave dhe instrumenteve matëse ose
testuese; shërbime të dhënies me qira të
matësve dhe testuesve elektrikë ose
magnetikë; shërbime të dhënies me qira të
kompjuterave; shërbime të ofrimit të
programeve kompjuterike në rrjetet e të
dhënave; shërbime të ofrimit të
përdorimit të përkohshëm të softuereve
on-line të pa-shkarkueshëm; shërbime të
resë kompjuterike; shërbime të zonave të
ruajtjes së të dhënave elektronike;
shërbime të dhënies me qira të serverave
kompjuterikë; shërbime të dhënies me
qira të serverave të internetit; shërbime të
softuereve si një shërbim
[SaaS];
shërbime të platformave si një shërbim
[PaaS]; shërbime të infrastrukturës si një
shërbim [IaaS]; shërbime të ofrimit të
përdorimit
të
përkohshëm
të
aplikacioneve on-line dhe mjeteve të
softwareve; shërbime të dhënies me qira
të
aparateve
dhe
instrumenteve
laboratorike; shërbime të dhënies me qira
të instrumenteve të vizatimit teknik;
shërbime të kërkimit kimik; shërbime të
kimisë; shërbime të drejtimit të studimeve
të projekteve teknike; shërbime të
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projektimit dhe zhvillimit të teknologjisë
së re për të tjerë; shërbime shkrimi teknik;
shërbime të kërkimit dhe zhvillimit të
produkteve të reja për të tjerë.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe
pijeve; shërbime të akomodimit të
përkohshëm; shërbime të dhënies me qira
të akomodimit të përkohshëm; shërbime
të zyrave të akomodimit [ndërmjetësimi i
rezervimeve për hotele, pensione ose
objekte të ngjashme]; shërbime të ofrimit
të ushqimeve dhe pijeve; shërbime të
kujdesit për foshnje dhe fëmijët e ciklit
parashkollor në qendrat e kujdesit ditor;
shërbime të azileve të pleqve; shërbime të
dhënies me qira të dhomave të
konferencave, shërbime të dhënies me
qira të dhomave të takimeve; shërbime të
dhënies me qira të pajisjeve shpërndarëse
të
ujit
të
pijshëm.
44
Shërbime mjekësore; sherbime
veterinare; shërbime higjienike dhe të
bukurisë për njerëz ose kafshë; shërbime
të bujqësisë, akuakulturës, kopshtarisë
dhe pylltarisë; shërbime të salloneve të
bukurisë; shërbime të salloneve të
parukerisë; shërbime të konsulencës
estetike; shërbime mjekësore dhe
shëndetësore në lidhje me ADN-në,
gjenetikën
dhe
testimin
gjenetik;
shërbime të ofrimit të informacionit
mjekësor; shërbime të ekzaminimit fizik;
shërbime të klinikave dentare; shërbime
të përgatitjes dhe shpërndarjes së
mjekimeve; shërbime të këshillimit për
shëndetin; shërbime të udhëzimeve
dietike dhe ushqyese; shërbime të
kujdesit infermieror; shërbime të dhënies
me qira të pajisjeve blegtorale; shërbime
të dhënies me qira të aparateve dhe
instrumenteve mjekësore; shërbime të
dhënies me qira të aparateve dhe
instrumenteve për përdorim në sallone
bukurie ose dyqane berberësh; shërbime
për
projektimin
e
peisazheve.
45 Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë
për mbrojtjen fizike të pronës së
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prekshme dhe individëve; shërbime
personale dhe sociale të kryera nga të
tjerë për të përmbushur nevojat e
individëve; shërbime të informacionit në
lidhje me shërbimet e koordinimit të
modës për individë; shërbime juridike për
procedurat në lidhje me të drejtat e
pronësisë industriale; shërbime të
agjensive për procedurat ligjore në lidhje
me kërkesë-paditë ose çështje të tjera
ligjore; shërbime konsulence në lidhje me
pronësinë industriale; shërbime të
menaxhimit të të drejtave të pronësisë
industriale dhe të drejtave të autorit;
shërbime të licencimit të të drejtave të
pronësisë industriale dhe të drejtave të
autorit [shërbime ligjore]; shërbime të
menaxhimit të të drejtave të autorit;
shërbime të ruajtjes së sigurisë në
objekte; shërbime të ruajtjes fiziketë
personave; shërbime të kujdesit ndaj
bebeve [duke përjashtuar shërbimet e
ofruara në objekte]; shërbime të dhënies
me qira të alarmeve të zjarrit; shërbime të
dhënies me qira të kamerave të
mbikëqyrjes; shërbime të dhënies me qira
të pajisjeve të mbikëqyrjes së sigurisë;
shërbime leasing të emrave të domain-eve
në internet.

(210) AL/T/ 2021/239
(220) 02/03/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) AGRO FARM SHPK
Korce Bucimas GURRAS Njesia
Administrative Buçimas, Rruga Gurras
Peshkëpi, zona kadastrale nr.1903, me
nr.parcelash
1-181,
AL
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 29
Gliko, recel; fruta të
përpunuara; prevede; pure molle;
proshutë;
fasule,
te
konservuara;
manaferra të konservuara; gjalpë; djathë;
vezë; komposto; komposto boronice; vaj
ulliri ekstra të virgjër për ushqim; perime
të ngrira; turshi; fruta të konservuara;
fruta të ziera; sallata frutash; fruta të
ruajtura në alkool; ushqim me bazë
frutash; fruta të ngrira; hudhër të ruajtur;
xhelatinë; margarinë; marmalatë; mish;
ekstrakte të mishit; mish i konservuar;
pasterma mishi; sallamra; salçiçe;
qumësht; produkte qumështi; krem
qumështi; kos; kërpudha, të konservuara;
arra, të përgatitura; vajra për ushqim; vaj
ulliri për ushqim; ullinj, të konservuar;
qepë të konservuara; pastë frutash të
shtypura; preparate për të bërë supë; vaj
luledielli për ushqim; fara luledielli, të
përgatitura;
puré
domatesh;
lëng
domatesh për gatim; pastë domatesh;
lëngje perimesh për gatim; sallata
perimesh; perime, të konservuara; perime,
të
gatuara;
perime
të
thata.
30 Uthull; erëza; çajra; salcë domate;
mustardë; kecap [salcë]; xhelozë frutash
[ëmbëlsira]; xhenxhefil [erëz]; glukozë
për qëllime të kuzhinës; mjaltë; marinadë;
majonezë; salcë soje; salcë per makarona;
pesto [salcë]; hudhër grirë [piper];
makarona; piper; oriz; niseshte per
ushqim; sheqer; pije me bazë çaji; bimët e
kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis
[salca]; aromatizues vanilje për qëllime të
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kuzhinës; preparate vegjetale për
përdorim si zëvendësues të kafesë; kafe;
kakao; ekstrakt malti për ushqim;
akullore; drithëra; brumëra; byrekë;
lakror; pite; propolis; shafran; bollgur.
31 Perime të freskëta; fruta të freskëta;
pemë; barëra [bimë]; lule të thara; farëra;
fidanë; lule [natyrale]; bimë; kafshë dhe
shpend
të
gjalla.
35
Administrim biznesi; menaxhim
biznesi; marrje-dhënie me qira, importeksport të pajisjeve dhe mjeteve të
fermës,
makinerive
bujqësore;
franchising (ekzkluzivitet), kryesisht që
ofron asistencë teknike në krijimin
dhe/ose
funksionimin
e
fermave,
dyqaneve
me
ushqime
organike,
restoranteve, bareve; ofron asistencë
teknike në krijimin dhe/ose funksionimin
e fermave, dyqaneve me ushqime
organike, restoranteve, bareve; shërbime
shitjeje me pakicë në fushën e dyqaneve
me ushqime organike, restoranteve,
bareve;
shërbime
porosie
të
kompjuterizuara
on-line,
shërbime
shitjeje me pakicë on-line, shërbime
porosie on-line dhe dyqane shitjesh online; shërbime për regjistrimet e
dhuratave dhe shërbime porosie të
kompjuterizuara on-line, në lidhje me
produkte si gliko, recel, fruta të
përpunuara, prevede, pure mole, proshutë,
fasule, te konservuara, manaferra të
konservuara, gjalpë, djathë, vezë,
komposto, komposto boronice, vaj ulliri
ekstra të virgjër për ushqim, perime të
ngrira, turshi, fruta të konservuara, fruta
të ziera, sallata frutash, fruta të ruajtura në
alkool, ushqim me bazë frutash, fruta të
ngrira, hudhër të ruajtur, xhelatinë,
margarine, marmalatë, mish, ekstrakte të
mishit, mish i konservuar, pasterma
mishi, sallamra, salçiçe,
qumësht,
produkte qumështi, krem qumështi, kos,
kërpudha, të konservuara, arra, të
përgatitura, vajra për ushqim, vaj ulliri
për ushqim, ullinj, të konservuar, qepë të
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konservuara, pastë frutash të shtypura,
preparate për të bërë supë, vaj luledielli
për ushqim, fara luledielli, të përgatitura,
puré domatesh, lëng domatesh për gatim,
pastë domatesh, lëngje perimesh për
gatim, sallata perimesh, perime, të
konservuara, perime, të gatuara, perime të
thata, uthulla, erëza; çajra, salcë domate,
mustardë, kecap [salcë], xhelozë frutash
[ëmbëlsira], xhenxhefil [erëz], glukozë
për qëllime të kuzhinës, mjaltë, marinade,
majonezë, salcë soje, salcë për makarona,
pesto [salcë], hudhër e grirë [piper],
makarona, piper, oriz, niseshte për
ushqim, sheqer, pije me bazë çaji, bimët e
kopshtit, të ruajtura [erëza], aromatizues
vanilje për qëllime të kuzhinës, preparate
vegjetale për përdorim si zëvendësues të
kafesë, kafe, kakao, ekstrakt malti për
ushqim, akullore, drithëra, brumëra,
byrekë, lakror, pite, propolis, shafran,
bollgur.
43 shërbime të agroturizmit (shërbime
akomodimi, ofrim ushqime, pije ne
ambiente ferme), hoteleri, shërbim barirestoranti;shërbime
të
banakierit,
kamarierit
dhe
ndihmësit
në
guzhinë;shërbim
akomodimi
i
përkohshëm;shërbim i ofrimit të pijeve
dhe
ushqimit.
44 Zhvillimi i aktivitetit bujqësor me të
gjitha mjetet e fermës, përfshirë me
makineri bujqesore;zhvillimi i aktivitetit
blegtoral;pemtaria;bletaria; kultivimi i
bimëve
medicinale;kopshtari;design
(terreni);shtëpi kovalishence.

(210) AL/T/ 2021/250
(220) 03/03/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) shenja ®; GOURMET
(591) e bardhë; kafe; e kuqe
(732) Mulliri i Vjeter Sh.p.k.
Bërxull, Rruga dytësore Tiranë- Durrës,
100 m pranë Urës Limuthit, Godinë dy
katëshe,
Tiranë,
AL
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 30 Kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke,
miell palme, kafe artificiale, kakao,
cokollate, miell dhe përgatitjet e bëra nga
drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira,
mjaltë melasë, maja pjekje-pluhur, kripë,
mustardë, uthull, sallatë (condiments)
erëza,
akull.
35 Reklamimi;Reklama me cdo mjet
reklamues;marketingu,
ofrimi
i
informacionit tregtar ne te gjitha mjetet
publikuese,
duke
perfshire
internetin;organizim eventesh per qellime
promocionale;manaxhimi
i
biznesit;administrimi i biznesit te barit,
restorantit,
hotelit;funksione
zyre,
konkretisht organizim ekspozitash për
qëllime tregtare ose reklame te
produkteve te kafese dhe te ngjashmeve
me to, ushqimeve dhe pijeve;manaxhim i
biznesit te barit, kafenese, restorantit dhe
hotelit;Veshje për vitrinat e dyqaneve dhe
bareve,
restoranteve
dhe
hoteleve;Prezantimi i mallrave nepermjet
mjeteve te komunikimit për shitje me
pakicë dhe shumice te produkteve te
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kafese dhe te ngjashmeve me to, si dhe
pijeve dhe ushqimeve;rrjet dyqanesh per
shitje me pakice dhe shumice te
produkteve te kafese , çajit, kafesë
artificiale, kakaos, cokollatës, përgatitjet e
bëra nga drithëra, bukë, pastë dhe
ëmbëlsira, pijeve dhe ushqimeve.
43 Vende akomodimi, hotele, pensione;
Akomodim; Rezervime akomodimi;
Shërbime baresh; Kafene; Lokale;
Shërbime
kampingjesh;
Kantina;
Shërbime Kateringu (Ushqim dhe pije-);
Kopshte ditore fëmijësh; çerdhe fëmijësh;
Shërbime
kampingjesh
pushimi;
Rezervime hoteli; Shërbime hotelerie;
Pensione; Motele; Dhënia me qira e
karrigeve, tavolinave, mbulesave të
tavolinave, qelqurinave; Dhënia me qira e
dhomave të takimeve; Dhënia me qira e
akomodimeve të përkohshme; Dhënia me
qira e tendave; Dhënia me qira e
ndërtesave
të
transportueshme;
Restorante; Restorante me vetëshërbim;
Azile pleqsh; Bare me ushqim; Shtëpi
turizmi

(210) AL/T/ 2021/273
(220) 08/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bungalows; Drymades
(591) E kalter; e bardhe.
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(732) Drymadess Resort shpk
Vlore Himare HIMARE Godina me
nr.76, pranë karburant "Alpet", fshati
"Gjilek", zona kadastrale 1739, AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 29 Mish, peshk, shpendë; ekstrakte
mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të
ngrira, të thata dhe të gatuara; komposto;
vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe
produkte të tjera të qumështit; vajra dhe
yndyrna për ushqim; sardele, jo të gjalla.
33
Pije alkoolike, përveç birrave;
përgatitje alkoolike për të bërë pije; Skoç.
ne
vecanti
vererat
35 Shërbime të shitjes me shumicë dhe
pakicë
të
produkteve:
Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje
alkoolike për të bërë pije; Skoç. ne
vecanti
vererat
Mish, peshk, shpendë; ekstrakte mishi;
fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të
thata dhe të gatuara; komposto; vezë;
qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna
për ushqim; sardele, jo të gjalla.
41
Planifikim festash per zbavitje;
Sherbime
zbavitjeje;
Sherbime
orkestre;Organizim ballosh. Drejtimi i
guidave turistike;Organizim i festave për
zbavitje;Shërbime fotografie;Prodhimi i
emisioneve
për
radio
dhe
televizion;Shërbime
argëtimi
43 Sherbime bari; Sherbime kafeterie;
Sherbime kateringu per ushqime dhe pije;
Sherbime hotelerie; Sherbime restoranti;
Sherbime restoranti me vete-sherbim.
45
Planifikim dhe organizim i
ceremonive
martesore;Kryerja
e
ceremonive mortore.

(210) AL/T/ 2021/291
(220) 12/03/2021
(540)

Buletini i Pronësisë Industriale

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) bar; Drymades
(591) E bardhe; portokalli; e kalter.
(732) Drymadess Resort shpk
Vlore Himare HIMARE Godina me
nr.76, pranë karburant "Alpet", fshati
"Gjilek", zona kadastrale 1739, AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 41 Planifikim festash per zbavitje;
Sherbime zbavitjeje; Sherbime orkestre;
Organizim ballosh. Drejtimi i guidave
turistike;Organizim
i
festave
për
zbavitje;Shërbime fotografie;Prodhimi i
emisioneve
për
radio
dhe
televizion;Shërbime
argëtimi
43 Sherbime bari; Sherbime kafeterie;
Sherbime kateringu per ushqime dhe pije;
Sherbime hotelerie; Sherbime restoranti;
Sherbime restoranti me vete-sherbim.

(210) AL/T/ 2021/312
(220) 16/03/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Acer Incorporated
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist.,Taipei City, R.O.C., TW 10541,
Taiwan, Province of China , CN
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 9
Aparate dhe instrumenta
shkencore,
lundruese,
survejuese,
fotografike, kinematografike, optike,
peshuese,
matëse,
sinjalizuese,
kontrolluese
(supervizuese),
jetëshpëtuese dhe mësimdhënieje; aparate
dhe
instrumenta
për
furnizimin,
ndërrimin, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e energjisë
elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose
pamjeve; transportues të të dhënave
magnetike, disqe regjistrues; kompakt
disqe, DVD dhe media të tjera
regjistruese digjitale; mekanizma për
aparate që punojnë-me monedha; regjistra
për para kesh (arka), makina llogaritëse,
pajisje për përpunimin e të dhënave;
aparate për shuarjen e zjarrit; kompjutera;
harduer kompjuterik; kompjutera që
mbahen në dorë; kompjutera tablet;
softuere
kompjuterike;
periferial
kompjuterike;
printera;
servera
kompjuterik;
kompjutera
laptop;
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kompjutera libër (notebook); kompjutera
tavoline (desktop); telefona celularë;
pajisje për ruajtjen e të dhënave; lojra
elektronike; makineri lojrash elektronike;
terminale kompjuterike; kuti kabllore (set
top boxes); video projektorë; radio;
altoparlantë; mikrofonë; kufje që mbahen
në kokë; kufje që mbahen në vesh;
akorduesa; makineri për shitje automatike
dhe mekanizma për aparate që
funksionojnë me monedha; program i
përhershëm
kompjuterik
(firmuer
kompjuterik); softuer kompjuterik i
dobishëm; skanera; monitorë; ekrane me
prekje;
modema;
tastiera;
maus
kompjuterik; pajisje me majë të
rrumbullakët në formë topi që përmban
një sensor prekës (trackballs); pajisje
drejtuese që përmban një sensor prekës
(trackpads); pena ndriçuese; leva
elektronike që kontrollojnë drejtimin
(joysticks); kontrrollues loje; tableta
grafike; makineri që konverton një sinjal
analog në digjital (digitizers); adaptues;
karta adaptuese; kabllo dhe lidhësa; disqe
manjetike-optike; disqe hard disk; disqe
floppy disk; disqe PCMCIA; disqe kasetë
dhe bobinë; disqe CDROM; disqe CD-të
regjistrueshme (CD-R); disqe CD-të
rishkrueshme (CD-RW); disqe DVDROM; disqe DVD-të rishkrueshme
(DVD-R); pajisje ruajtjeje në gjendje e
ngurtë; grupe RAID; pajisje për ruajtje
masive; ndërfaqe të rrjetit; modema
kabllorë; rutera, ura, dhe shpërndarës;
pajisje elektronike konsumatori; telefona;
asistentë digjitalë personal (PDAs);
regjistrues video digjitalë; regjistrues
video-kasetë;
televizorë,
televizorë
digjitalë; marrës stereo; lexues DVD;
lexues CD; lexues MP3; lexues dhe
regjistrues audio digjitalë; amplifikues
audio; sintetizues muzike; gjeneratorë
efektesh
speciale
video;
aparate
fotografik çasti; video kamera; kamera
digjitale; aparat për vendosjen e kasetave
video; konvertues video; lexues barkodi;

31

lexues
shiriti
magnetik;
pajisje
telekomunikimi; aparate dhe instrumenta
telekomunikimi;
telefona
celularë;
telefona smart; pajisje komunikimi pa tel
për transmetimin e zërit, të dhënave,
pamjeve, audios, videos, dhe përmbajtjes
multimediale; aparate komunikimi në
rrjet; pajisje elektronike digjitale që
mbahen në dorë të afta të sigurojnë akses
në internet dhe për dërgimin, marrjen dhe
ruajtjen e thirrjeve telefonike, postës
elektronike dhe të dhënave të tjera
digjitale; harduer kompjuterik që vishen;
pajisje elektronike digjitale që vishen të
afta të sigurojnë akses në internet, për
dërgimin, marrjen dhe ruajtjen e thirrjeve
telefonike, postës elektronike, dhe të
dhënave të tjera digjitale; ora smart; syze
smart; unaza smart; gjurmues aktiviteti që
vishen; byzylykë të lidhur [instrumenta
matës]; lexues librash elektronikë; softuer
kompjuterik për vendosjen, konfigurimin,
operimin
dhe
kontrollimin
e
kompjuterave, periferialëve kompjuterikë,
pajisjeve celulare, telefonave celularë,
orave smart, syzeve smart, pajisjeve që
vishen, kufjeve që mbahen në vesh,
kufjeve që mbahen në kokë, televizorëve,
kutive kabllore, regjistruesve dhe
lexuesve audio dhe video, sistemeve
teatër - për shpi (home theatre), dhe
sistemeve të argëtimit; softuere zhvillimi
aplikacioni;
softuere
lojrash
kompjuterike; përmbajtje e pararegjistruar
audio, video dhe multimediale e
shkarkueshme;
pajisje
periferike
kompjuterike; pajisje periferike për
kompjutera, telefona celularë, pajisje
elektronike celulare, pajisje elektronike
që vishen, orë smart, syze smart, kufje që
mbahen në veshë, kufje që mbahen në
kokë, televizorë, kuti kabllore, dhe
regjistrues dhe lexues audio dhe video;
periferialë që vishen për përdorim me
kompjutera, telefona celularë, pajisje
elektronike celulare, orë smart, syze
smart, unaza smart, kufje që mbahen në
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veshë, kufje që mbahen në kokë,
televizorë, kuti kabllore, dhe regjistrues
dhe lexues audio dhe video; aparate
autentifikimi dhe identifikimi biometrike;
akselerometra; altimetra; aparate për
matjen e distancës; aparate për
regjistrimin e distancës; pedometra;
aparate për matjen e presionit; tregues
presioni; monitorë, ekrane shfaqës,
ekrane që montohen në kokë, dhe kufje
për përdorim me kompjutera, telefona
smart, pajisje elektronike celulare, pajisje
elektronike që vishen, ora smart, syze
smart, televizorë, kuti kabllore, dhe
lexues e regjistrues audio e video; ekrane,
syze, kontrollues dhe kufje të shfaqjes
virtuale dhe të realitetit të amplifikuar;
syze 3D; syze; syze dielli; xhama për
syze; xhama optike; mallra optike;
aparate dhe instrumenta optike; aparate
fotografike; flashe (dritë) për aparate
fotografike; tastiera, maus, shtresa për
maus, printera, disk drives, dhe hard
drives; aparate për riprodhimin dhe
regjistrimin e tingullit; lexues dhe
regjistrues të audios dhe videos digjitale;
altoparlantë
audio;
marrës
dhe
amplifikues audio; aparate audio të
mjeteve motorike; aparate për njohjen e
zërit dhe regjistrimin e zërit; televizorë;
monitorë dhe marrës televizori; marrës
dhe transmetues
radio; ndërfaqës
përdoruesi për kompjuterat e mjeteve
motorike në-bord dhe pajisjet elektronike,
konkretisht panele kontrolli elektronike,
monitorë, ekrane me prekje, telekomanda,
stacione lidhëse, konektorë, çelësa ndezës
dhe kontrollues me aktivizim zëri;
sisteme pozicionimi globale (pajisje
GPS); instrumente naviguese; aparate
naviguese për automjete [kompjutera në
bord]; telekomanda për kontrollimin e
kompjuterave,
telefonave
celularë,
pajisjeve elektronike celulare, pajisjeve
elektronike që vishen, orave smart,
syzeve smart, kufjeve që mbahen në vesh,
kufjeve që mbahen në kokë, lexuesve dhe
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regjistruesve
audio
dhe
video,
televizorëve,
kutive
kabllore,
altoparlantëve, amplifikuesve, sistemeve
teatër- për shtëpi (home theatre), dhe
sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen
për kontrollimin e kompjuterave,
telefonave celularë, pajisjeve elektronike
celulare, orave smart, syzeve smart,
kufjeve që mbahen në vesh, kufjeve që
mbahen në kokë, lexuesve dhe
regjistruesve
audio
dhe
video,
televizorëve,
kutive
kabllore,
altoparlantëve, amplifikuesve, sistemeve
teatër- për shtëpi (home theatre), dhe
sistemeve të argëtimit; aparate për
ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuterikë;
bateri; karikues baterish; konektorë,
bashkues, tela, kabllo, karikues, lidhës,
stacione lidhëse dhe adaptorë elektrike
dhe elektronikë për përdorim me
kompjutera, telefona celularë, kompjutera
dore, pajisje periferike kompjuterike,
telefona celularë, pajisje elektronike
celulare, pajisje elektronike që vishen, orë
smart, syze smart, kufje që mbahen në
vesh, kufje që mbahen në kokë, lexues
dhe regjistrues audio dhe video,
televizorë dhe kuti kabllore; ekrane me
prekje
interaktive;
ndërfaqës
për
kompjutera,
ekrane
kompjuterike,
telefona celularë, pajisje elektronike
celulare, pajisje elektronike që vishen, orë
smart, syze smart, televizorë, kuti
kabllore, dhe regjistrues dhe lexues audio
dhe video; filma mbrojtës të përshtatur
për ekranet e kompjuterave, ekrane për
telefona celularë dhe ekrane për orë
smart; mbulesa, çanta, kuti, mëngë, rripa
dhe kordonë për kompjutera, kompjutera
tablet, tastiera kompjuteri, telefona
celularë, pajisje elektronike celulare,
pajisje elektronike që vishen, orë smart,
syze smart, kufje që mbahen në vesh,
kufje që mbahen në kokë, kuti kabllore,
dhe lexues dhe regjistrues audio dhe
video; pajisje e lëvizshme për karikim me
energji; shkopinj për selfie; karikues për
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cigare elektronike; karikues për makina;
karikues pa tel; pajisje audiovizuale dhe
të teknologjisë së informacionit; magnete,
magnetizues dhe demagnetizues; pajisje
shkencore dhe laboratorike për trajtim
duke përdorur energji elektrike; aparate,
instrumenta dhe kabllo për energji
elektrike; pajisje optike, përmirësues dhe
korrigjues; pajisje sigurie, mbrojtje,
protektuese dhe sinjalizuese; pajisje
navigimi,
udhëzimi,
gjurmimi,
shënjestrimi dhe pajisje të krijimit të
hartës;
instrumenta,
tregues
dhe
kontrollues
matës,
zbulues
dhe
monitorues; aparate kërkimore shkencore
dhe laboratorike, aparate dhe simulatorë
edukues.
20 Mobilje; ulëse; mobilje për t’u ulur;
karrige me rrota të vogla (rrota kastor);
stola të lëvizshëm [mobilje]; krahë
mbështetëse për karrige për zyrë; karrige
kontur (karrige e dizenjuar veçanërisht
për tu përshtatur me formën e trupit të
njeriut); karrige të konvertueshme;
kolltuqe me mbështetëse që shtrihen dhe
pjesën e këmbëve që ngrihet lart; karrige
që rrotullohen (swivel chairs); jastëkë për
tu mbështetur në karrige; këmbë për
karrige; karrige bazament (pedestal
chairs); karrige për konferenca; ulëse të
larta [mobilje]; karrige për tavolinë pune
më të lartë se tavolinat e zakonshme të
zyrës (drafting chairs); mbështetëse për
pjesën e kurrizit për përdorim me karrige;
karrige që janë mobilje zyre; krahë për
karrige/kolltuqe; kolltuqe me mbështetëse
të lëvizshme; mbështetëse [mobilje];
mbështetëse [karrige]; karrige lëkundëse;
ulëse prej metali; jastëkë për ulëse;
transportues të përshtatshëm si ulëse
(transportable seat carriers); tavolina;
tavolina kompjuteri; tavolina për zyrë;
tavolina dhe desk kompjuteri; tavolina
pune; tabela dërrase të lëvizshme.
28 Artikuj dhe pajisje sportive;artikuj
sportivë që nuk përfshihen në klasat e
tjera;pajisje
për
gjueti
dhe
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peshkim;pajisje noti;artikuj gjimnastikor
që nuk përfshihen në klasat e tjera;vela
lundrimi;dërrasa druri rrëshqitëse për
borë (snowboards);patina me rrota;patina
akulli;patina
druri
rrëshqitëse
(skateboards);shtresa
mbrojtëse
ose
ruajtëse për sporte dhe lojëra;topa
bilardoje;tavolina bilardoje;çizme me
patina të bashkëngjitura;makineri dhe
aparate
bouling
(boëling);shtanga;mbrojtëse për brryla
[artikuj sportivë];zgjerues për kraharorin
[pasisje ushtrimesh];grepa peshku;pajisje
për peshkim;lopata për notim;rripa për
notim;pluskues për peshkim;çanta për
shkopinj
golfi;shkopinj
golfi;doreza
golfi;doreza
për
lojëra
dhe
sporte;mbrojtëse për gjunjët [artikuj
sportivë];ski;rrëshqitëse
[artikuj
sportivë];tabela për tenis në tavolinë;ski
për ujë;shufra për peshkim;rrota fijesh për
peshkim;fije për peshkim;tabela për vela
lundrimi;rrjeta peshkimi të vogla;aparate
për
forcimin
e
trupit
[bodybuilding];doreza
boksi;çanta
veçanërisht të dizenjuara për ski dhe
dërrasa sërfi [surfboards];këpucë për
borë;shtresa
mbrojtëse
[pjesë
të
kostumeve sportive];dërrasë e fortë
fleskibël që shërben për tu hedhur në
pishinë ose për ushtrime gjimnastike
(artikuj sporti);biçikleta statike për
ushtrime;veshje
shpëtimi
(xhiboks
noti);kamardare të vogla noti për fëmije
(water wings);steka bilardoje;mbështetëse
prej gome për tavolina bilardoje;shtresa
për shollin e këpucëve të skive;shkumës
për steka bilardoje;maja për steka
bilardoje;lidhëse skish;sensorë kafshimi
[mjet peshkimi];fije rrjete për raketa
tenisi;vegla riparimi për barin e fushës së
golfit [aksesorë golfi];joshës aromash për
gjueti ose peshkim;lëkurë prej fokës së
detit për ski [mbulesa për ski];karrema
[artificialë];çanta golfi, me ose pa
rrota;rrëshirë
e
përdorur
nga
atletët;llastikë për topa për lojëra;topa
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boje [municion për armë që gjuajnë me
bojë] [aparate sportive];kaçile për peshk
[kurthe peshkimi];rripa për dërrasa
sërfi;rulera
për
biçikleta
të
palëvizshme;çanta për pajisje (cricket
bags);skaje të mprehta për ski;lodra,
lojëra, kënde lojrash dhe lodra të
reja;lodra;figura-lodër (lodra që tregojnë
karakterin e një personazhi filmi ose
televiziv);makina lodër;aparate videolojrash;lojëra;topa
dhe
tullumbace;automjete
lodër;automjete
elektrike (lodra);pistoleta me ajër
[lodra];lojëra
tavëll;kuti
të
lojës
damë;lojëra dame [lojëra];sete shahu;kuti
shahu;aparate konjukuese ose aparate të
artit
të
prestigjiatorit
[conjuring
apparatus];gota për zare;lojë me shigjeta
(darts);domino;shishe për ushqimin e
kukullave;disqe fluturuese [lodra];lojëra
automatike;raketa; lojëra elektronike,
përveç se të destinuara vetëm për
përdorim me sete televizive;pajisje
elektronike që mbahen në dorë për të
luajtur lojëra elektronike, përveç se të
destinuara vetëm për përdorim me sete
televizive;lojëra në formë shakash
praktike [lojëra të reja];lojëra të reja për
festa;rrotëz
për
fijen
e
balonave;balona;lojë Mahjong;lojë me
rruaza
(marbles);kukulla
pupet
(puppets);maska teatrale;maska që janë
lodra;celularë [lodra];modele automjetesh
të
zvogëluara
për
lodra;lojëra
salloni;gëzhoja
për
goditje
[lodra];pistoleta lodër;topa loje;lodër
rake-take [gjëra për të luajtur];lojëra
unazë;kuaj lodër që lëkunden;patina me
rrota;rrëshqitëse
[gjëra
për
të
luajtur];fllucka sapuni [lodra];pishina për
not [artikuj për lojëra];lëkundëse;topa
plazhi;letra bingo;rrjeta fluturash;lojra me
letra;konfeti (kuti që kur hapen
shpërthejnë copëza letre me ngjyra
suprizë);patina që i kanë rrotat të
vendosura
rresht
(in-line
roller
skates);lojëra
pazëll
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(puzzles);kaleidoskopë;automjete lodër
që kontrollohen me radio;rrota/ruleta e
fatit;letra
loje
Japoneze;lojëra
ndërtuese;blloqe ndërtuese [lodra];tabela
futbolli për ambjente të mbyllura;lodra
për kafshë shtëpiake;aparate për lojra të
përshtatura për përdorim vetëm me
marrës televizori;video lojëra arkade
(makineri lojërash të vendosura në
ambjente publike);makineri argëtimi për
të luajtur lojëra, automatike dhe që
funksionon
me
monedha;maska
kostumesh;kapakë
për
pistoleta
[lodra];leva elektronike për lojëra;aparate
për
terren
lojërash
dhe
kënd
lojërash;aparate
karuseli;zbukurime
festive
dhe
pemë
artificiale
Krishtlindjesh;zbukurime
për
pemë
Krishtlindjesh;zile
për
pemë
Krishtlindjesh;bonbona
eksploziv
[kërcaska
Krishtlindjesh];mbajtëse
qirinjsh për pemë Krishtlindjesh;pemë
Krishtlindjesh
prej
materiali
sintetik;globa bore;mbajtëse për pemë
Krishtlindjesh;leva elektronike për video
lojëra;telekomanda
për
video
lojëra;pajisje elektronike që mbahen në
dorë për të luajtur video lojëra;pajisje
elektronike për video lojëra;makineri që
prodhojnë video lojëra për përdorim me
një ekran ose monitor shfaqës të
jashtëm;makineri video lojërash;makineri
video lojërash për përdorim me një ekran
ose monitor shfaqës të jashtëm;makineri
video lojërash për përdorim me
televizorë;makineri video lojërash të
pavaruara;makineri që prodhojnë video
lojëra për përdorim me televizorë;njësi
ose leva elektronike që mbahen në dorë
për të luajtur lojën e video lojërave së
bashku me të tjerë;njësi telekomandë
interaktive
për
video
lojëra.
35 Shërbime për sigurimin e hapësirës në
faqet e internetit për reklamimin e
produkteve dhe shërbimeve të të tjerëve;
shërbime për agjensi reklamimi; shërbime
për menaxhim biznesi dhe administrim
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biznesi; shërbime për administrimin e
zyrës; shërbime shitjesh me pakicë në
departamentet e dyqaneve; shërbime
provovimi
nëpërmjet
mjeteve
të
distribucionit të printuar dhe materialeve
të promocionit audio nëpërmjet mjeteve
të dhënies së këshillimit në fushën
promocionale në lidhje me produktet e
përmendura në klasën 9, 20, 28; shërbime
për promovimin e produkteve dhe
shërbimeve të palëve të treta duke
operuar në një dyqan online me lidhje
(hyper) tek faqet e internetit të shitjeve
për shërbime të shitjeve me pakicë dhe
shpërndarjes
nëpërmjet
një
rrjeti
informacioni
kompjuterik
global;
shërbime të shitjes me pakicë që lidhet
me shërbime dhuratash dhe suveniresh
siguruar nëpërmjet mjeteve të rrjetit të
informacionit
kompjuterik
global;
shërbime për këshillim biznesi; shërbime
për sigurimin e informacionit të biznesit
nëpërmjet
sistemeve
kompjuterike;
shërbime për ruajtjen dhe rigjenerimin
automatik të informacionit të biznesit;
shërbime për shpërndarjen e reklamave të
biznesit dhe industrisë; shërbime për
marketing në fushën e kompjuterëve dhe
pjesëve
kompjuterike;
shërbime
informacioni të lidhura me disenjimin
kompjuterik në lidhje me krijimin e një
strukture të brendshme të rrjetit; shërbime
për planifikimin e automatizimit të zyrës;
shërbime këshillimi në lidhje me blerjet
dhe marrjen e produkteve dhe
shërbimeve; shërbime për këshillimin e
biznesit në lidhje me shërbimet e biznesit;
shërbime këshillimi në lidhje me
menaxhimin e personelit; shërbime për
rekrutimin e personelit; shërbime për
studime kërkimore në marketing;
shërbime për marrëdhëniet me publikun
(PR); shërbime për organizimin dhe
përgatitjen e panaireve, ekspozitave dhe
ekspozimeve për qëllime tregtare dhe
industriale; shërbime për shitje me pakicë
dhe shitje me shumicë të harduerit,
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softuerit kompjuterik, aksesorëve të
kompjuterit, materialeve elektronike.

(210) AL/T/ 2021/362
(220) 02/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale (300)
(526 )
(591) Jesile e lehte; e bardhe
(732) SH.K.G.P.A.Z SHOQ
Rruga ''BOGDANI'', Pall 25 AP. nr.51,
Tirane,
AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE,
SHQIPERIA
(511) 35 Këshillim biznesi dhe shërbime
të dhënies së informacionit; shërbime
këshillimit mbi zhvillimin e iniciativës
dhe formimit të biznesit të ri; shërbime të
zhvillimit të biznesit, konkretisht, ofrimi i
mbështetjes së fillimit për bizneset e të
tjerëve; referenca në fushën e biznesit;
referenca në fushën e financës; Mbajtje
llogarish për transferime fondesh në
formë elektronike; Mbledhja dhe analiza
e të dhënave matëse të cilësisë për
tregëtarët e shitjeve nëpërmjet internetit
për qëllime biznesi; Administrimi,
faturimi dhe pajtimi i llogarive në emër të
të tjerëve; Dhënia e informacionit të
biznesit,
konkretisht,
informacion
statistikor i ofruar on-line nga një bazë të
dhënash kompjuterike ose Interneti;
Dhënia e informacionit statistikor për
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biznesin ose qëllime tregtare; Mbajtja e të
dhënave financiare për manaxhimin e
riskut në lidhje me transaksionet e
pagesave; faturimi; lëshimi i mandateve;
planifikimi i taksës dhe taksimit, këshillë,
informacion dhe shërbime konsultimi;
Konsultimi dhe informacion lidhur me
llogaritë; referenca avokati; promovimi i
shërbimeve të bankave të të tjerëve
nëpërmjet shpërndarjes së materialeve
promocionale të shtypura dhe audiovizuale, dhe nëpërmjet dhënies së
këshillave për promocionet e shitjes;
krijimi i rrjetit të biznesit; planifikimi i
biznesit; organizim i marrëveshjeve të
biznesit; manaxhimi i marrjes së
rregullatorit, konkretisht, dhënia ndihmë
të tjerëve në përgatitjen dhe depozitmin e
kërkesave për grante të biznesit të vogël
nga trupat rregullatore shtetërore; dhënie
referencash për agjentë sigurimesh;
lehtësimi i blerjeve në grup të shërbimeve
bankare; programe të administrimit të
zbritjeve për blerjet në grup, konkretisht,
kontrata negociimesh me ofrues nga
shërbimet bankare, të siguracioneve, të
biznesit, dhe ligjore për të marrë zbritje
në grup për blerje të shërbimeve të të
tjerëve; shërbime biznesi, konkretisht,
bërja bashkë e investitorëve potencialë
privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë
për financim; Shërbime këshillimi lidhur
me organizimin e biznesit, planifikimin e
biznesit, dhe manaxhimin dhe operacionet
e biznesit; Shërbime këshillimi për
përgatitjen dhe kryerjen e transaksioneve
tregtare; Analiza të të dhënave të biznesit;
Shërbime të administrimit të biznesit për
përpunimin e shitjeve të bëra nga
interneti; Manaxhim i informacionit të
biznesit; Mbledhja, sistemimi, përpilimi
dhe analizimi i të dhënave të biznesit dhe
informacionit të ruajtur në bazën e të
dhënave kompjuterike; Dhënie e ndihmës
në manaxhimin e aktiviteteve të biznesit;
Dhënia e informacionit tregtar nëpërmjet
internetit.

(210) AL/T/ 2021/368
(220) 06/04/2021
(540)

COLDMED
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija,
RS
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.5,
Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 5 Preparate farmaceutike; ushqime
dietike dhe substanca te pershtatura per
perdorim mjekesor; shtesa dietike (shtesa
ushqimore) per njerezit.

(210) AL/T/ 2021/402
(220) 09/04/2021
(540)

MYCOLAK
D
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Serbia,
RS
(740) Irma CAMI
Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5,
apt.25, Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.
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(220) 14/04/2021
(540)
(210) AL/T/ 2021/416
(220) 14/04/2021
(540)

Hemofiber
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija,
SERBI,
RS
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2,
Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

HemoNap
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija,
SERBI,
RS
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.5,
Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/451
(220) 22/04/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/417
(220) 14/04/2021
(540)

Hemogrip
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija,
SERBI,
RS
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.5,
Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/418

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Farmacia
(591) blu; jeshile; e bardhë
(732) Adil Demuçaj
Rr.Studenti, Zona kadestrale Nr.8591,
Nr.Pasurie2/988-N1, Kti 1, Shkoder, AL
(740) Adil Demuçaj
Rr.Kadri Roshi, Nd.Nr.24, Hyrja Nr.7
(511) 5
Preparate farmaceutike,
mjekësore dhe veterinare; përgatitje
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sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dietike dhe substanca të pershtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar; ushqime
për foshnje; shtesa dietike për qeniet
njerëzore dhe kafshët; leukoplast;
materiale për veshje; material për
ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh;
dezinfektues; përgatitjet për shkatërrimin
e parazitëve; fungicide, herbicide;
përgatitje farmaceutikë dhe përgatitje të
tjera për qëllime mjekësore ose
veterinare; përgatitje sanitare për
higjienën personale, përveç tualeteve;
pelena për foshnje dhe për mosmbajtjeje;
deodorantë, përveç për qeniet njerëzore
ose për kafshët; shampo medicinale,
sapunë, locione dhe pasta dhëmbësh;
shtesa dietike që synojnë të plotësojnë një
dietë normale ose të kenë përfitime
shëndetësore; zëvendësues të vakteve,
ushqime dhe pije dietike të përshtatura
për përdorim mjekësor ose veterinar.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale,
mjekësore, dentare dhe veterinare;
gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë;
artikuj ortopedikë; materiale për qepje;
pajisje terapeutike dhe ndihmëse të
përshtatura për personat me aftësi të
kufizuara; aparate për masazh; aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnje në gji;
aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit
seksual; instrumente dhe artikuj të
përdorur zakonisht për diagnostikimin,
trajtimin ose përmirësimin e funksionit
ose gjendjes së personave dhe kafshëve;
fasha mbështetëse, fasha ortopedike;
veshje speciale për qëllime mjekësore,
veshje ngjeshjeje, çorape për variçe,
xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike;
artikuj, instrumente dhe pajisje për
menstruacionet, kontracepsion dhe lindje;
gota menstruale; pessaries; prezervativë;
dyshekë të lindjes, pincë; artikuj dhe
pajisje terapeutike dhe protetike për
implantim të bëra nga materiale artificiale
ose sintetike; implantet kirurgjikale të
përbëra nga materiale artificiale, gjinj

artificialë,
stimulues
kardiakë
(pacemakers), implante të fiksimit të
kockave biodegraduese; mobilje të bëra
posaçërisht për qëllime mjekësore,
kolltuqe për qëllime mjekësore ose
dentare, dyshekë ajri për qëllime
mjekësore,
tavolina
operacioni.
35 Shërbime të shitjes me shumicë dhe
pakicë ne dyqan, nepermjet internetit dhe
programeve televizive te produkteve
farmaceutike, kozmetike, veterinare,
produkteve antibakteriale dhe sanitare për
mbrojtjen personale; Sherbime me pakice
per pergatitjet farmaceutike, veterinare
dhe sanitare dhe pajisje mjekesore;
demonstrim i mallrave; asistencë për
menaxhim komercial apo industrial;
reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me
publikun; organizimi i ekspozitave për
qëllime komerciale ose reklamuese;
promovimi i shitjeve për të tjerët;
organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; shërbime prokurimi për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera]; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; marrja me qira e stendave të
shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve.

(210) AL/T/ 2021/457
(220) 26/04/2021
(540)

JEMPZIM
(551) Marke fjale
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New
Jersey
08889,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.2/1, Tirane
(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/503
(220) 07/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; e zeze
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511) 18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës;
lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhe dhe
çanta; çadra dhe cadra dielli; shkopinj për
ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë,
zinxhirë dhe veshje për kafshët.
Çanta krahu; çanta tote (trasta); kuleta;
çanta të vogla dore; çanta kozmetike
boshe; çanta pazari të ripërdorshme;
kuleta xhepi; çanta shpine; çanta brezi;
çanta për dokumente me një ndarje; çanta
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për dokumente me dy ndarje; çanta
udhëtimi; tuta sporti/noti; valixhe; çanta
për përdorime të ndryshme; çadra shiu
dhe çadra dielli; çanta lëkure me rrip
mbajtës; çanta shkolle për libra; çanta
shpine të përdorshme për sportin e ecjes;
kuti makijazhi boshe; kuti makijazhi pa
ndarje; kuti çelësash; mbajtëse kartash
krediti; mbajtëse kartash biznesi; çanta
për mbajtje dokumentesh; çanta palestre;
çanta plazhi; çanta sporti; veshje për
kafshë;
25 Veshje, këpuce, veshje për ne koke.
Veshje, konkretisht pantallona dhe bluza;
veshje për kokën; veshje për këmbët;
aksesor për qafën; Rripa për qafën; veshje
për not; veshje të brendshme; korse;
maska mode që mbulojnë të gjithë kokën
përveç pjesës së syve; maska fytyre të
punuara me dorë; maska rrobe për
fytyrën; xhaketa; bluza me kapuç; pulovra
me thurje; jelekë; pallto; xhaketa formale;
kostume; pantallona; xhinse; pantallona të
shkurtra; këmisha; fustane; funde; shaje;
shaje që hidhen rreth shpatullave; çorape;
geta; tiranda; doreza; rroba banje; maska
për gjumë; rripa dore; rripa dore mode;
rripa për kokën; shami për kokën; shall
mëndafshi i dekoruar; shami për fytyrën;
kapele me strehë; kapele e rrumbullakët;
kapele vetëm me strehë;

(210) AL/T/ 2021/504
(220) 07/05/2021
(540)
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(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, Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511) 3 Preparate jo mjekësore për
kozmetik dhe tualet; pastë dhëmbësh jomjekësore; parfume, vajra esencial;
preparate për zbardhje dhe substanca të
tjera për larje; preparate për larje, lustrim,
pastrim
dhe
abrazive;
Kozmetikë; preparat kozmetik; locion
kozmetik; qumësht kozmetike; xhel
kozmetike; vajra kozmetike; kremra
kozmetike; maska kozmetike; lapsa
kozmetike; peceta kozmetike; jastëk
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 jomjekësor, 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; toner; 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
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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.
8 Pajisje dhe mjete për punime me dorë;
servis për ngrënie; armë të ftohta, përveç
armëve të zjarrit; brisqe; 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.
9 Aparate dhe instrumente shkencorë,
kërkimorë,
lundrimi,
rilevimi,
fotografimi, kinematografik, audio-viziv,
optik, peshues, matës, sinjalizues,
zbulues, testues, inspektues, shpëtues dhe
mësimor; aparate dhe instrumente për
përçimin, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin
e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë
elektrikë; aparate dhe instrumente për
regjistrimin, transmetimin, riprodhimin
ose përpunimin e zërit, imazheve ose të
dhënave; materiale komunikimi (media)
të regjistruara dhe të shkarkueshme,
pajisje si disk apo kasete boshe për
regjistrimin ose ruajtjen digjitale ose
analoge; mekanizëm për aparate që
funksionojnë me monedhë; arka e parave,
pajisje për llogaritje; kostum për zhytje,
maskë për zhytje, tapa veshi për zhytës;
kapëse hundësh për zhytës dhe notarë,
dorëza për notarë, aparat për frymëmarrje
për notim nën ujë; aparate për shuarjen e
zjarrit. Pajisje për sytë, konkretisht, syze
optike, syze dielli, skelet për syzet optike
dhe lente dhe aksesorë për pajisjet e syve,
konkretisht kuti dhe mbajtëse për syzet;
syze notari; bilbila sinjalizues; bilbila për
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përdorim në sport; bilbila alarmi;
kompasa magnetik; kompasa matës;
busulla; helmeta mbrojtëse; Maska për
mbrojtjen e fytyrës dhe shmangien e
aksidenteve ose dëmtimeve; maska
kundër pluhurit; mbrojtëse industriale për
fytyrën; doreza mbrojtëse për punë; syze
mbrojtëse; çanta për laptop; çanta
mbajtëse në formë zarfi për laptop; kasa,
mbrojtëse, mbajtëse dhe pajisje mbajtëse
për përdorim elektronike digjitale,
përkatësisht telefona inteligjent, taleta,
pajisje të lëvizshme për të luajtur muzikë
dhe video; kapëse, mbajtëse
dhe
mbajtëse të montueshme për pajisje
elektronike, konkretisht për telefona
inteligjentë, tabletë, dhe pajisje për të
luajtur muzike dhe video; kuti për kufje
pa kabull; kuti për kufje me kabull; USB
boshe;
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura
dhe lëkurë kafshësh; bagazhe dhe çanta;
çadra dhe cadra dielli; shkopinj për ecje;
kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë,
zinxhirë dhe veshje për kafshët.
Çanta krahu; çanta tote (trasta); kuleta;
çanta të vogla dore; çanta kozmetike
boshe; çanta pazari të ripërdorshme;
kuleta xhepi; çanta shpine; çanta brezi;
çanta për dokumente me një ndarje; çanta
për dokumente me dy ndarje; çanta
udhëtimi; tuta sporti/noti; valixhe; çanta
për përdorime të ndryshme; çadra shiu
dhe çadra dielli; çanta lëkure me rrip
mbajtës; çanta shkolle për libra; çanta
shpine të përdorshme për sportin e ecjes;
kuti makijazhi boshe; kuti makijazhi pa
ndarje; kuti çelësash; mbajtëse kartash
krediti; mbajtëse kartash biznesi; çanta
për mbajtje dokumentesh; çanta palestre;
çanta plazhi; çanta sporti; veshje për
kafshë;
21 Enë dhe kontenierë për kuzhinë dhe
shtëpi; enë dhe pajisje gatimi përveç
pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe
sfungjer; furça, përveç furçave të
pikturimit; materiale për bërjen e furçave;
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artikuj për pastrim; xham i papunuar ose
gjysmë i punuar, përveç xhamit për
ndërtim; enë qelqi, porcelani, dhe enë prej
balte; Pajisje për pjekje; tabaka shërbimi;
tavë për kek; ekspozitor për kek; set
mbajtës; shtrydhës për qitro; lugë për
servirje konkretisht, forma për biskota;
tavë për biskota; pajisje për gatim,
konkretisht tigan për skuqje; tiganë me
dorezë; tiganë i thellë; tenxhere me avull
dhe tigan skuqje i thellë; set për ngrënie;
pjata; tasa; mbajtëse sapuni të lëngshëm;
gota; kupa për të pirë; gota për të pirë;
filxhanë dhe pjata filxhani; kupa vezësh;
shtypëse për hudhra; rende për qëllime
shtëpiake; enë shtëpie, konkretisht;
kapëse ushqimi; spatula; sita; lopatë
kuzhine; Pirun gatimi; pirun servisi; lugë
për gatim; lugë për servisi; mbajtëse
thikash; rrahëse; rende; Përzierës, jo
elektrikë, lugë akullore; sitë në formë
tave; kullesë; garuzhde; pllaka për të
prerë dhe petës; tabaka për servirjen e
ushqimit; mbajtëse pecetash për qëllime
shtëpiake; kanë; mulli kripe dhe piperi;
mbajtëse kripe dhe piperi; pjata të cekëta
për servirje; pjata për servirje; tabaka për
servirje; mbajtëse sapuni; pjatë sapuni;
pajisje për mbajtjen e erëzave; çajnikë;
tabaka për qëllime shtëpiake, jo prej
metali; vazo; shandanë (qirimbajtëse);
doreza furre; aksesorë për në tualet
konkretisht, mbajtëse gotash; hapëse
shishesh; shishe parfumi bosh; kuti
ilaçesh për përdorim personal; unaza
pecetash; shishe uji bosh; furça
dhëmbësh; furça flokësh; krehër. Punime
arti prej qelqi, porcelani, baltë e pjekur,
ose qeramike; mbulesë plastike; mbulesë
me thurje; kallama për të pirë; kasa të
përshtatura për produktet kozmetike si
furça makijazhi dhe shkop për vendosjen
e makijazhit; pajisje elektrike për heqjen
e makijazhit; pajisje jo-elektrike për
heqjen e makijazhit; pajisje për vendosjen
e produkteve kozmetike; pajisje për
vendosjen e makijazhit; çanta kozmetike
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me ndarje; kuti tualeti, konkretisht, kuti
makijazhi me ndarje, kuti për pudër, kuti
bosh; sfungjer makijazhi, sfungjer
kozmetik; furçë kozmetike; furçë për
pastrim të thellë; mbajtës për dezinfektues
duarsh; kuti për dezinfektues duarsh;
shpërndarës vajrash aromatik elektrik ose
jo elektrik, të ndryshëm nga shkopinjtë
aromatizues.
25 Veshje, këpuce, veshje për ne koke.
Veshje, konkretisht pantallona dhe bluza;
veshje për kokën; veshje për këmbët;
aksesor për qafën; Rripa për qafën; veshje
për not; veshje të brendshme; korse;
maska mode që mbulojnë të gjithë kokën
përveç pjesës së syve; maska fytyre të
punuara me dorë; maska rrobe për
fytyrën; xhaketa; bluza me kapuç; pulovra
me thurje; jelekë; pallto; xhaketa formale;
kostume; pantallona; xhinse; pantallona të
shkurtra; këmisha; fustane; funde; shaje;
shaje që hidhen rreth shpatullave; çorape;
geta; tiranda; doreza; rroba banje; maska
për gjumë; rripa dore; rripa dore mode;
rripa për kokën; shami për kokën; shall
mëndafshi i dekoruar; shami për fytyrën;
kapele me strehë; kapele e rrumbullakët;
kapele vetëm me strehë;

(300)
(526 )
(591) e bardhë; kafe
(732) Fabian Shaba pf
Tiranë,
Kashar,
Yzberisht,
Rr.''3
Dëshmorët'', Pallatet Lin Konstruksion,
ZK3866, kati i parë, Tiranë, AL
(740) Sonila Elezi
Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI,
Ap.29, Tirane
(511) 3 sapun jo mjekësor, produkte
parfumerie,kozmetike jo mjekësore, vaj
esenciale,produkte
kozmetike
per
kujdesin
e
fytyrës,produkte
për
demakiazhin e fytyrës,krem për zbardhjen
e fytyrës, deodorant,parfum.

(210) AL/T/ 2021/511
(220) 10/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhë; e zezë; jeshile e errët
(732) Fabian Shaba pf
Tiranë,
Kashar,
Yzberisht,
Rr.''3
Dëshmorët'', Pallatet Lin Konstruksion,
ZK3866, kati i parë, Tiranë, AL
(740) Sonila Elezi
Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI,
Ap.29, Tirane
(511) 3 Sapun jo mjekësor, produkte
parfumerie,kozmetike jo mjekësore, vaj
esenciale,produkte
kozmetike
per
kujdesin
e
fytyrës,produkte
për

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

(210) AL/T/ 2021/512
(220) 10/05/2021
(540)
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demakiazhin e fytyrës,krem për zbardhjen
e fytyrës, deodorant,parfum.

(210) AL/T/ 2021/521
(220) 12/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Acer Incorporated
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist. Taipei City, R.O.C., TW 10541
Taiwan, Province of China , CN
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 7 Makineri, vegla makinerie, vegla
që funksionojnë-me energji; motorë dhe
mjete, (përveç automjeteve tokësore);
komponentë bashkues dhe transmisioni të
makinerisë,
(përveç
automjeteve
tokësore); instrumenta bujqësore, vegla të
ndryshme nga ato që punohen me dorë;
inkubatorë për vezë; makineri shitëse
automatike; fshesë; makineri larjeje;
fshesë me korent; pastrues me avull;
pajisje për ndërtim; pompa, kompresorë
dhe ventilatorë; robotë industrialë;
gjeneratorë elektrikë; pajisje për lëvizje
dhe ngarkim; mekanizma hapjeje dhe
mbylljeje; pajisje për zhvendosje dhe
ngritje lart, ashensorë dhe shkallë
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lëvizëze;
transportues
dhe
rripa
transportues; makineri paketimi; makineri
dhe vegla makinerie për trajtimin e
materialeve dhe për prodhim; makineri
dhe aparate për prerje, shpim, gërryerje,
mprehje dhe trajtim të sipërfaqes;
trampanë elektrikë dhe shpues; sharra
elektrike; mullinj dhe makineri bluarëse;
makineri për të dhënë formë dhe harkim;
makineri, vegla dhe aparate për fiksim
dhe bashkim; pajisje saldimi dhe
ngjitjeje; makineri filtrimi, ndarëse dhe
centrifuga; makineri mbuluese; makineri
të menaxhimit dhe riciklimit të mbetjeve;
makineri për shtypjen dhe lidhjen e
librave; makineri elektrike për larjen e
rrobave; lavatriçe enësh automatike;
pastrues elektrikë me vakum; makineri
elektrike menaxhimi të rrobave për
aromatizimin, hekurosjen dhe sterilizimin
e rrobave për qëllime shtëpiake; tuba për
pastrues elektrikë me vakum; çanta (qese)
për pastrues elektrikë me vakum; fshesa
me korent në formë shkopi; robotë
(makineri);
ventilatorë
rrotullues
elektrikë; pompa ajri të kompresuara;
kompresorë
rrotullues
elektrikë;
kompresorë për frigoriferë; tharëse me
rrotullim (jo e nxehtë); përzjerës elektrikë
për qëllime shtëpiake; pastrues robotikë
me vakum; përpunues ushqimi elektrikë;
pastrues me avull për qëllime shtëpiake;
pastrues me vakum që mbahen në dorë;
pastrues elektrikë me vakum për shtrate;
motorë për makina larjeje elektrike;
pajisje për qepje tekstili dhe lëkure;
makineri prodhimi dhe përpunimi të
materialit; makineri të prodhimit të
metalit; makineri të prodhimit të tekstilit;
makineri për bërjen e letrës; makineri dhe
aparate për përgatitje dhe përpunimin e
ushqimit dhe pijeve; njësi drejtimi, përveç
se për automjete tokësore; instrumenta të
kontrollit
të
sistemit
(mekanike);
instrumenta të kontrollit të sistemit
(pneumatike-); kontrolle hidraulike për
makineri; kontrolle hidraulike për motorë;
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kontrolle elektronike për motorë; rrota
dhe shina për makineri; makineri për
shpërndarje; makineri shitjeje; makineri
spërkatëse; makineri fshirëse, pastruese,
larëse dhe për larjen e rrobave; makineri
për hekurosjen dhe shtrimin e rrobave;
pajisje për larjen dhe pastrimin e jashtëm;
makineri për përpunimin e metalit, drurit
dhe plastikës; makineri për industrinë
kimike, bujqësi, miniera, makineri
tekstili, makineri për industrinë e pijeve,
makineri ndërtimi, makineri paketimi;
vegla elektrike shtëpiake ose kuzhine,
konkretisht pajisje pastrimi që përdorin
avull, përzjerës elektrikë për qëllime
shtëpiake, thika elektrike, makina
elektrike kuzhine për copëtim, bluarje,
shtypje ose hapje, hapëse elektrike
kanaçesh, shtypëse elektrike për fruta për
qëllime shtëpiake, mulli kafeje , përveç
atyre që punohen me dorë, vegla kuzhine
(vegla elektrike),
aparate elektrike
pastrimi për përdorim shtëpiak, pajisje
elektrike me vakum për ruajtjen e
ushqimit për qëllime shtëpiake; mulli
bluarës për qëllime shtëpiake, përveç
atyre që punohen me dorë; makineri për
trazim; aparate elektrike saldimi; rrahëse
vezësh, elektrike, për qëllime shtëpiake;
prerëse (makineri); makineri për bërjen e
makaronave; makineri për prerjen e
bukës; makineri për grirjen e mishit
(grirëse mishi); rrahëse, elektrike;
makineri qëruese; makineri grillë për
zarzavate; etiketues (makineri); makineri
për bërjen e pijeve-të gazuara; llustrues
elektrikë të dyllit (makineri dhe aparate
për-); shtypëse rrotulluese me avull për
rroba; makineri tharëse për rroba;
lavatriçe për enë, fshesa me korent,
aksesorë për fshesa me korent, në veçanti
qese për fshesa me korent; aparate larëse;
tharëse centrifuguese; makineri dhe
aparate llustruese;
makineri qepjeje;
pedale drejtuese për makina qepëse;
larëse me presion të lartë; kositëse bari;
sharra; kosha mbeturinash (mbetjesh);
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makineri dhe aparate për larjen me
shampo të tapeteve dhe tapicerive; hekura
saldimi me gaz; vegla makinerie
elektrike, në veçanti makineri shpimi,
trampan pa kabëll, kaçavidë pa kabëll;
pjesë të makinerive për përpunimin e
metalit, drurit dhe plastikës; vegla në
formë pistolete për ngjitje, elektrike;
shpërndarës shiritash ngjitës (makineri);
makineri qepëse; dinamo (gjeneratorë);
vegla në formë pistolete për sprucim të
bojës; motor fryrës; aparate për ngritje të
objekteve; makineri llustruese elektrike,
përveç se për qëllime shtëpiake; llustrues
këpucësh, elektrike; gërshërë të mëdha
elektrike; shtypëse elektrike (makineri);
makineri të së vërtetës (trueing
machines); makineri prerëse industriale;
makineri shpuese; makineri saldimi
elektrike; makineri shkatërruese; pajisje
kopshtarie (makineri); pompa ajrosëse për
akuariume; aparate për funksionimin e
ashensorëve; pajisje (makineri) për
spërkatje; shirita ngjitës për çikrikë;
alternatorë (gjeneratorë me korrent të
alternuar); jastëkë kundër fërkimit për
makineri; pajisje kundër ndotjes për
motorë dhe mjete; boshte për makineri;
unaza topi për kushineta; kushineta me
topa; kllapa mbrojtëse (bearing brackets)
për makineri; rripa për transportues;
dinamo për biçikleta; mbajtëse tehu (pjesë
e makinerive); tehe (pjesë e makinerive);
mbledhës
shkallësh
për
kaldaja
makinerie; tuba (kaldaja-) (pjesë e
makinerive); matrica (kuti për-) (printim);
veshje frenash, përveç se për automjete;
jastëkë frenimi, përveç se për automjete;
segmente frenimi, përveç se për
automjete; këpucë frenimi, përveç se për
automjete; furça (pjesë të makinerive);
furça karboni (elektricitet); ushqyes
karburatori; karburatorë; pjesë për
krehjen e fijeve të tekstilit (card clothing)
(pjesë e makinerive të tekstilit [carding]);
mbulesa karrocash; fishekë për makina
filtruese; konvertues katalitikë; teh për
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prerës kashte; dalta për makineri; vida
(pjesë të makinerive); valvula (kërcitëse-)
(pjesë të makinerive); kondensues avulli
(pjesë të makinerive); kablla kontrolli për
makineri, motorë ose mjete; mekanizma
kontrolli për makineri, motorë ose mjete;
kontrollues (pneumatikë-) për makineri,
motorë dhe mjete; koka cilindri për
motorë; cilindra për makineri; cilindra për
motorë dhe mjete; mbyllës dyersh,
elektrikë; hapës dyersh, elektrikë;
mandrina (pjesë të makinerive); turjela
shpimi (pjesë e makinerive); vegla
prerëse në fund të trapanit (drilling heads)
(pjesë të makinerive); rripa dinamoje;
furça dinamoje; elektroda për makineri
saldimi; shkarkues për motora dhe mjete;
rezervuarë zgjerimi (pjesë të makinerive);
rripa ventilatori për motorë dhe mjete;
ventilatorë për motorë dhe mjete; ushqyes
(pjesë të makinerive); aparate ushqyese
për kaldajat e motorëve; filtra (pjesë e
makinerive ose motorëve); filtra për
pastrimin e ajrit, për motorë; përshtatës
për kaldajat e motorëve; aspiratorë për
kaldaja motorësh; rrota të lira, përveç se
për automjete toke; aparate për
konvertimin e karburantit për motora me
djegie të brendshme; kursyes karburanti
për motora dhe mjete; prerëse xhami me
gur diamanti (Glaziers' diamonds) (pjesë
e makinerive); kandele inkadenshente për
motorë me naftë; kuti grasatimi (pjesë e
makinerive); unaza (grasatimi-) (pjesë e
makinerive); rrota mprehëse (pjesë e
makinerive); udhëzues për makineri;
çekiçë (pjesë e makinerive); varëse (pjesë
të makinerive); shkëmbyes nxehtësie
(pjesë te makinerive); pajisje mbajtëse për
vegla makinerie; kapakë (pjesë të
makinerive); streha (pjesë të makinerive);
hapëse dhe mbyllëse dyersh hidraulike
(pjesë e makinerive); pajisje ndezëse për
motorat me djegie të brendshme;
induktorë ndezës; injektorë; aparate boje
për makineri printimi; nyje vulosëse
(pjesë e motorëve); ndezës për
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motorçikleta; thika (pjesë e makinerive);
thika për makinat e kositjes; boshte
tezgjahu;
lubrifikatorë
(pjesë
e
makinerive); volantë makinerie; rrota
makinerie; transmision me ingranazh
makinerie; tub me brryla (shkarkim-) për
motorë; matrica për përdorim në printim;
gurë mulliri; kallëpe (pjesë e makinerive);
marmita për motorë dhe mjete; unaza
pistoni; pistona (pjesë e makinerive ose
motorëve); pistona për cilindra; pistona
për motorë; pistona zhytës; hapës dhe
mbyllës pneumatikë dyersh (pjesë e
makinerive); reduktues (presioni-) (pjesë
e makinerive); rregullues presioni (pjesë e
makinerive); valvula presioni (pjesë e
makinerive); cilindra printimi; pllaka
printimi; rulera printimi për makineri;
diafragma pompe; pompa (pjesë e
makinerive, motorëve ose mjeteve);
grushta për makineri grushtimi; krika me
rrota të dhëmbëzuara; radiatorë (ftohës)
për motorë dhe mjete; krehër për
makineri pastrimi me krehër; rrotëza
(pjesë e makinerive); bobina për endëse
tezgjahu; rrotëza, mekanike, për tuba
fleksibël;
rregullatorë
(pjesë
e
makinerive); kushineta; ura me rrota;
cilindra të mullinjve rrotullues; stola për
sharra (pjesë e makinerive); tehe sharre
(pjesë e makinerive); kushineta vetëvajosëse; kallëpe për këpucë (pjesë e
makinerive); transportues (shuttles) (pjesë
e makinerive); sita (makineri ose pjesë e
makinerive); platforma që mbajnë vegla
makinerie (slide rests) (pjesë e
makinerive);
mbajtëse për makineri
thurjeje; kandele elektrike për motorë me
djegie
të
brendshme;
udhëheqës
shpejtësie për makineri, mjete dhe
motorë; spirale (pjesë e makinerive);
mbajtëse për makineri; ndezës për motora
dhe mjete; statorë (pjesë e makinerive);
kuti për mbushje (pjesë e makinerive);
super-karikues; tavolina për makineri;
tamburë për makina qëndisjeje; rubineta
(pjesë e makinerive, motorëve ose
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mjeteve); kupa thithëse për makineritë e
mjeljes; vegla (pjesë e makinerive);
kompresorë turbo; timpanë (pjesë e
shtypshkronjave); pjesë të bashkëngjitura
me fshesët me korent për shpërndarjen e
parfumeve dhe dezinfektantëve; tuba të
fshesave me korent; valvula (pjesë e
makinerive); nxehës uji (pjesë e
makinerive) shufra shpimi;
aparate
elektrike për prerjen e harkut; saldatorë
elektrikë me hark; aparate saldimi; hekura
saldimi elektrike; plastika për mbyllje
(aparate elektrike për-) (paketim); pajisje
bujqësore, tokësore, ndërtimi, të nxjerrjes
së naftës dhe gazit dhe minierave; aparate
dhe makineri bujqësore, kopshtarie dhe
pyjore.

(210) AL/T/ 2021/553
(220) 21/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Jewelry
(591) Ngjyre ari; e zeze; e bardhe.
(732) Arben Hoxha
Blv.''Bajram Curri'', Qendra Tregtare
ETC,
kati
2,
Tirane.,
AL
(740) Roland Caushaj
Rruga "Mihal Duri" Pall.58, Shk.1,
Ap.14, Tirane
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(511) 14 Metale te çmuara dhe bizhuteri
dhe stoli të përbëra ose të veshura me to,
orë dhe orët e dorës dhe pjesët përbërëse
të tyre si dhe pjesë përbërëse për
bizhuteri, stoli, orë dhe orë dore; agate;
orë me zile; aliazhe prej metali të çmuar’
amuleta [stoli] / amuleta [bizhuteri];
spiranca [orë dhe prodhim orësh]; orë
atomike; bexh prej metali të çmuar; kuti
zemreku [orë dhe prodhim orësh]; rruaza
për të bërë stoli / rruaza për të bërë
bizhuteri; kuti prej metali të çmuar;
byzylyk [stoli] / byzylyk [bizhuteri];
byzylyk prej tekstili të qëndisur [stoli] /
byzylyk prej tekstili të qëndisur
[bizhuteri]; spila [stoli] / spila [bizhuteri];
buste prej metali të çmuar; kabone;
zinxhirë [stoli] / zinxhirë [bizhuteri];
zbukurime për mbajtëse çelësash me
unaza / zbukurime për mbajtëse çelësash
me
zinxhirë;
kronografë
[orë];
kronometra; instrumente kronometrike;
kronoskopë; kapëse për stoli / kapëse për
bizhuteri; kasa ore; akrepa orësh; orë, orë
dhe orë dore elektrike; mekanizma orësh;
stoli kluazone (cloisonné) / bizhuteri
kluazone (cloisonné); monedha; orë
kontrolli [orët kryesore] / orët kryesore;
xhetona bakri; kryqe si stoli / kryqe si
bizhuteri; kryqe prej metali të çmuar,
përveç stolive / kryqe prej metali të
çmuar, përveç bizhuterive; butona
manshetash; fusha orësh [orë dhe
prodhim orësh]; diamante; vathë; figurina
prej metali të çmuar / statuja prej metali
të çmuar; fije ari [stoli] / fije ari
[bizhuteri]; ar, i papërpunuar ose i rrahur;
stoli për kapele / bizhuteri për kapelle;
lingota prej metaleve të çmuara; iridium;
stoli prej fildishi / bizhuteri prej fildishi;
gurë i zi, i papërpunuar ose gjysëm i
punuar; stoli / bizhuteri; kuti stolish / kuti
bizhuterish; stoli zbukurimi / zbukurime
për stoli / zbukurime për bizhuteri /
bizhuteri zbukurimi; kapëse për stoli /
kapëse për bizhuteri; stoli gjilpërë për
kapele / bizhuteri gjilpërë për kapelle;
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stoli prej qelibari të verdhë / bizhuteri prej
qelibari të verdhë; mbajtëse rulo stolish /
mbajtëse rulo bizhuterish; mbajtëse
çelësash me unaza [unaza me xhingël ose
dekorative] / mbajtëse çelësash me
zinxhirë [unaza me xhingël ose
dekorative]; medaljon [stoli] / medaljon
[bizhuteri]; medalje; tespihe [tespihe për
lutje]; mekanizma për orë dhe orë dore;
varëse [stoli] / varëse [bizhuteri]; olivine
[gurë] / peridot; karfica zbukurimi;
zbukurime prej guri të zi; osmium;
palladium; stoli xham / bizhuteri xham
[bizhuteri të kompozuara]; perla [stoli] /
perla [bizhuteri]; perla prej qelibari
[qelibar i presuar]; lavjerrës [orë dhe
prodhim orësh]; karfica [stoli] / karfica
[bizhuteri]; platin [metal]; metale të
çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të
punuar; gurë të çmuar; kuti ekspozimi për
stoli / kuti ekspozimi për bizhuteri; kuti
ekspozimi për orë dore; mbajtëse çelësash
të regjistrueshme me unaza / mbajtëse
çelësash të regjistrueshme me zinxhirë;
rodium; unaza [stoli] / unaza [bizhuteri];
rozare / rozare për lutje; ruten; gurë
gjysëm të çmuar; stoli këpucësh /
bizhuteri këpucësh; fije argjendi [stoli] /
fije argjendi [bizhuteri]; argjend, i
papërpunuar ose i rrahur; spinel [gurë të
çmuar]; unaza prej metali të çmuar për
çelësa; argjend i telëzuar [tel argjendi];
statuja prej metali të çmuar; matës kohe
(stopwatch); ora diellore; fije prej metali
të çmuar [stoli] / fije prej metali të çmuar
[bizhuteri] / tel prej metali të çmuar [stoli]
/ tel prej metali të çmuar [bizhuteri];
kapëse kravate; gjilpërë kravate; rripa ore
/ rripa jo prej metali për orë dore / rripa jo
prej metali ore; kuti ore [pjesë orësh];
zinxhirë ore; xhama ore / xhama kristali
ore; akrepa ore; zemrek ore; ora, vepra
arti prej metali të çmuar; orë dore.
32 Import dhe eksport, tregti me shumicë
dhe pakicë, shitje me shumicë dhe me
pakicë, shitje ne dyqan dhe franchising
për metale te çmuara dhe bizhuteri dhe
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stoli të përbëra ose të veshura me to, orë
dhe orët e dorës dhe pjesët përbërëse të
tyre si dhe pjesë përbërëse për bizhuteri,
stoli, orë dhe orë dore perkatesisht, agate,
orë me zile, aliazhe prej metali të çmuar,
amuleta [stoli] / amuleta [bizhuteri],
spiranca [orë dhe prodhim orësh], orë
atomike, bexh prej metali të çmuar, kuti
zemreku [orë dhe prodhim orësh], rruaza
për të bërë stoli / rruaza për të bërë
bizhuteri, kuti prej metali të çmuar,
byzylyk [stoli] / byzylyk [bizhuteri],
byzylyk prej tekstili të qëndisur [stoli] /
byzylyk prej tekstili të qëndisur
[bizhuteri], spil [stoli] / spil [bizhuteri],
buste prej metali të çmuar, kabone,
zinxhirë [stoli] / zinxhirë [bizhuteri],
zbukurime për mbajtëse çelësash me
unaza / zbukurime për mbajtëse çelësash
me
zinxhirë,
kronografë
[orë],
kronometra, instrumente kronometrike,
kronoskopë, kapëse për stoli / kapëse për
bizhuteri, kasa ore, akrepa orësh, orë, orë
dhe orë dore, elektrike, mekanizma orësh,
stoli kluazone (cloisonné) / bizhuteri
kluazone (cloisonné), monedha, orë
kontrolli [orët kryesore] / orët kryesore,
xhetona bakri, kryqe si stoli / kryqe si
bizhuteri, kryqe prej metali të çmuar,
përveç stolive / kryqe prej metali të
çmuar, përveç bizhuterive, butona
manshetash, fusha orësh [orë dhe
prodhim orësh], diamante, vathë, figurina
prej metali të çmuar / statuja prej metali
të çmuar, fije ari [stoli] / fije ari
[bizhuteri], ar, i papërpunuar ose i rrahur,
stoli për kapele / bizhuteri për kapelle,
lingota prej metaleve të çmuara, iridium,
stoli prej fildishi / bizhuteri prej fildishi,
gurë i zi, i papërpunuar ose gjysëm i
punuar, stoli / bizhuteri, kuti stolish / kuti
bizhuterish, stoli zbukurimi / zbukurime
për stoli / zbukurime për bizhuteri /
bizhuteri zbukurimi, kapëse për stoli /
kapëse për bizhuteri, stoli gjilpërë për
kapele / bizhuteri gjilpërë për kapelle,
stoli prej qelibari të verdhë / bizhuteri prej
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qelibari të verdhë, mbajtëse rulo stolish /
mbajtëse rulo bizhuterish, mbajtëse
çelësash me unaza [unaza me xhingël ose
dekorative] / mbajtëse çelësash me
zinxhirë [unaza me xhingël ose
dekorative], medaljon [stoli] / medaljon
[bizhuteri], medalje, tespihe [tespihe për
lutje], mekanizma për orë dhe orë dore,
varëse [stoli] / varëse [bizhuteri], olivine
[gurë] / peridot, karfica zbukurimi,
zbukurime prej guri të zi, osmium,
palladium, stoli xham / bizhuteri xham
[bizhuteri të kompozuara], perla [stoli] /
perla [bizhuteri], perla prej qelibari
[qelibar i presuar], lavjerrës [orë dhe
prodhim orësh], karfica [stoli] / karfica
[bizhuteri], platin [metal], metale të
çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të
punuar, gurë të çmuar, kuti ekspozimi për
stoli / kuti ekspozimi për bizhuteri, kuti
ekspozimi për orë dore; mbajtëse çelësash
të regjistrueshme me unaza / mbajtëse
çelësash të regjistrueshme me zinxhirë ,
rodium, unaza [stoli] / unaza [bizhuteri],
rozare / rozare për lutje, ruteni, gurë
gjysëm të çmuar, stoli këpucësh /
bizhuteri këpucësh, fije argjendi [stoli] /
fije argjendi [bizhuteri], argjend, i
papërpunuar ose i rrahur, spinel [gurë të
çmuar], unaza prej metali të çmuar për
çelësa, argjend i telëzuar [tel argjendi],
statuja prej metali të çmuar, matës kohe
(stopwatch), ora diellore, fije prej metali
të çmuar [stoli] / fije prej metali të çmuar
[bizhuteri] / tel prej metali të çmuar [stoli]
/ tel prej metali të çmuar [bizhuteri],
kapëse kravate, gjilpërë kravate, rripa ore
/ rripa jo prej metali për orë dore / rripa jo
prej metali ore, kuti ore [pjesë orësh],
zinxhirë ore, xhama ore / xhama kristali
ore, akrepa ore, zemrek ore, ora, vepra
arti prej metali të çmuar, orë dore;
reklama me çdo mjet reklamues;
marketing, ofrim i informacionit tregtar
me të gjitha mjetet publikuese, përfshirë
internetin; organizim eventesh për
qëllime promovimi.
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(210) AL/T/ 2021/554
(220) 21/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI; farina/flour; TIP
"00"; PËR CDO PËRDORIM; Pesha neto
1 kg; miell; kallezat e grurit
(591)
(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 gruri.

(210) AL/T/ 2021/574
(220) 27/05/2021
(540)

49

Buletini i Pronësisë Industriale

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SINCE 1940; Passionately
handraffted award-winning liqueur. The
distinct almond flavor makes for a
delicious sipping liqueur or pair perfectly
in a number of cocktails. The first ever
Albania liqueur was produced in 1974.
We pride ourselfes for being the oldest
distilery house in Albania; Original
Albania Recipe; 700 ML. 28%Alc/Vol;
MATURED IN ALBANIA; PRODUCT
OF ALBANIA.
(591) Vjollce; e verdhe e erret; e verdhe
e hapur; e bardhe; e zeze.
(732) Kantina e Pijeve "Gjergj Kastrioti
Skenderbeu"
Lagjia 14, Rruga: "Bajram Tusha", Zona
Kadastrale 3215, Rrashbull, Durres,
Shqiperi.,
AL
(740) Stela Çifliku
Rr. "Dalip Peza", Pallati 826, Kati 5,
Durres, Shqiperi.
(511) 33 Pije alkoolike, pervec birres;
likere.

(210) AL/T/ 2021/577
(220) 27/05/2021
(540)

AGNIS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale

(300)
(526 )
(591)
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, CROATIA
,
HR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Antidiabetikë për trajtimin e
diabeteve

(210) AL/T/ 2021/578
(220) 27/05/2021
(540)

TAMOSIN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, CROATIA
,
HR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) AL/T/ 2021/580
(220) 28/05/2021
(540)

BORK
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Atilla Kavrak
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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
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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;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
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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

(210) AL/T/ 2021/584
(220) 31/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) COMPROF Milano S.r.l.
Piazza Santa Maria degli Angeli a
Pizzofalcone
1
Napoli,
IT
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3 Locione për përkujdesjen e
flokëve; shampo dhe balsame flokësh;
shampo për përdorim në të thatë; dyll
flokësh; kremëra flokësh; krem jomjekësor për trajtimin e skalpit; produkte
fiksuese për flokët (produkte për stilimin
e flokëve); xhel, spërkatësa, shkumë dhe
balsame për përkujdesjen dhe stilimin e
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flokëve; zbutësa flokësh; spërkatësa për
flokët; locione kozmetike për flokët;
locione fiksuese flokësh; locione trajtuese
për forcimin e flokut; locione për bërjen e
ondeve (valëzimin e flokëve); rimel
flokësh; vajra për zbutjen e flokëve; pastë
stiluese për flokët; pudër për larjen e
flokut; preparate për flokë kaçurrela;
preparate për lyerjen e flokut; preparate
dhe trajtime për flokët; preparate për
shtrirjen e flokëve; preparate për
valëzimin e flokëve; preparate për lyerjen
dhe çngjyrosjen e flokëve; preparate për
trajtimin e flokëve; preparate për
përkujdesjen e lëkurës dhe të flokëve;
preparate për stilimin dhe permanentin e
flokëve; preparate për pastrimin, lyerjen,
ngjyrosjen, shkëlqimin, stilimin dhe
permanentin e flokëve; preparate
ngjyrosëse për shpëlarjen e flokëve;
preparate për theksimin e ngjyrës së
flokëve; preparate për shtrirjen e flokëve;
preparate për çeljen e ngjyrës së flokëve.

(210) AL/T/ 2021/603
(220) 03/06/2021
(540)

ART FOR AIR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare
elektronike dhe pajisje elektronike për
tymosje; duhan, i papërpunuar ose i
përpunuar; prodhime duhani, duke
përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
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duhan për përgatitjen vetë të cigareve,
duhan llulle, duhan për përtypje, burnot,
kretek; snus (burnot i lagësht);
zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime
mjekësore); artikuj duhanpirësish, duke
përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra
cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe
tavlla për duhanpirësit, llulla, aparate
xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë
për duhanpirësit; shkrepse; shkopinj
duhani, prodhime duhani me qëllim për tu
nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e
tyre me qëllim për të nxehur cigaret ose
duhanin për të lëshuar avull me
përmbajtje nikotine për thithje; tretësira
nikotine të lëngshme për tu përdorur në
cigaret elektronike; pajisje elektronike për
tymosje; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese për cigaret
tradicionale; pajisje elektronike për
thithjen e avullit që përmban nikotinë;
pajisje që krijojnë avull me përdorim nga
goja për tu përdorur nga duhanpirësit,
produkte duhani dhe zëvendësuesa
duhani; artikuj duhanpirësish për cigare
elektronike; pjesë dhe pajisje për
produktet e lartpërmendura të përfshira në
klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve
dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti
cigaresh elektronike të rikarikueshme.

(210) AL/T/ 2021/604
(220) 03/06/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany
,
DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 14
Bizhuteri; zbukurime
[bizhuteri]; unaza (bizhuteri); varëse;
byzylykë; vathë; varëse bizhuteri; unaza
çelësash [xhingla ose medalione]; kuti
bizhuterish; kronoskopë (matës preçizë të
kohës).
18 Mallra prej lëkure, konkretisht çanta,
valixhe, çanta dore, çanta shpine, çanta
zyre/pune, kuti/çanta dokumentash, çanta
ose kuti për mbajtjen e artikujve
kozmetikë (vanity cases), bosh, mbajtëse
të kartave të kreditit, mbajtëse të kartave
të biznesit, çanta të vogla si portofol,
portofolë xhepi, kuti për karta krediti,
kuleta, sete udhëtimi, kuti çelësash,
etiketa për valixhet e mbushura me gjëra,
shirita (rripa), të gjitha mallrat e
sipërpërmendura prej lëkure; mallra prej
imitimi të lëkurës, konkretisht çanta,
valixhe, çanta dore, çanta shpine, çanta
zyre/pune, kuti/çanta dokumentash, çanta
ose kuti për mbajtjen e artikujve
kozmetikë (vanity cases), bosh, mbajtëse
të kartave të kreditit, mbajtëse të kartave
të biznesit, çanta të vogla si portofol,
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portofolë xhepi, kuti për karta krediti,
kuleta, sete udhëtimi, kuti çelësash,
etiketa për valixhet e mbushura me gjëra,
shirita (rripa), të gjitha mallrat e
sipërpërmendura prej imitimi lëkure;
çanta dore, çanta përditshmërie; çanta të
vogla dore, çanta të vogla dore të
ndryshueshme.
25 Veshje, veshje për këmbë, veshje për
kokë; veshje-të jashtme, kostume, veshje
kostum, xhaketa sportive (blazers), bluza,
tunika, këmisha, veshje të sipërme,
pantallona xhins, pantallona, fustane,
funde, pulovra, xhupa, triko, jelekë,
kombinime [veshjesh], xhaketa dhe
pallto; veshje të brendshme dhe veshje
intime për ditën dhe natën, korse mesi,
veshje trup (leotards), bustera, sutjena,
korse, trupore (bodices), kanatiere, veshje
të sipërme, korse trup, fustane të holla
prej mëndafshi për gra (negligees), të
brendshme, këmisha nate për gra,
pantallona xhazi, pantallona hipster
(moderne), tanga, të brendshme në formë
kilotash, boksera, zhartiera, çorape me
zhartier, rripa llastiku për të mbajtur
çorapet ose getat lart, fanella (kanatiere),
veshje nate dhe veshje gjumi, geta, çorape
xhami, çorape , bluza pa mëngë, veshje
nate, kostume gjumi, robdëshamër, funde
grash të gjera që mbahen poshtë
fustaneve (zhuponë), artikuj veshjesh për
not, kostume noti, bikini; shtroja
këpucësh;
shami
koke,
shaje.
26 Artikuj dekorative për flokë.

(210) AL/T/ 2021/605
(220) 04/06/2021
(540)

KAMELIA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)

53

(526 )
(591)
(732) DS GLOBAL INTERNATIONAL
TRADE Shpk
ELBASAN, Rruga Nacionale, Metalurgji,
Nr
i
pasurisë
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.

(210) AL/T/ 2021/610
(220) 04/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; e verdhë; e bardhë
(732) DEVI 20-GRUP
Tirane Kashar KATUNDI I RI Komuna
Kashar, Katund i ri, Rruga Monun Nr. 18
,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 29 Fruta dhe perime të ruajtura, të
ngrira, të thata dhe të gatuara;leng domate
per gatim, paste domate, pure domate
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(210) AL/T/ 2021/615
(220) 04/06/2021
(540)

Project 523
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) B2B International
Njesia Administrative Nr.10, Rruga Mine
Peza, Ndertesa Nr.3, Shkalla 2, Kati i 2,,
AL
(740) Amarda Hoxha
Mine Peza; Nd. 3; H. 2; Ap. 8; Njësia
Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake
nr.
(511) 3
Preparate kozmetike dhe
higjienike jo mjekësore; identifikime jo
mjekësore;
parfumeri, vajra esencialë; përgatitje
zbardhuese dhe substanca të tjera për
përdorim lavanderie; përgatitjet pastruese,
lustruese,
pastruese
dhe
gërryese.

(210) AL/T/ 2021/632
(220) 09/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 )
(591)
(732) Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, Rotterdam 3013 AL.
Netherlands
,
NL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 3 Sapunë; sapunë për shkëlqimin e
tekstileve; preparate pastruese, lustruese,
fërkuese dhe gërryese; parfumeri; vajra
esencialë; deodorantë dhe anti djersë;
preparate për kujdesin ndaj flokëve;
shampo dhe kondicionerë; ngjyrues për
flokë; produkte për stilimin e flokëve;
preparate tualeti jo-mjekësore; preparate
për larje në dush dhe vaskë; preparate për
kujdesin ndaj lëkurës; vajra, kremra dhe
locione për lëkurën; preparate për rruajtje;
preparate përpara-rruajtjes dhe pas
rruajtjes; kolonjë; preparate depilimi;
preparate për nxirje nga dielli dhe
mbrojtje nga dielli; kozmetikë; preparate
për make-up dhe heqjen e make-up;
vazelinë; preparate për kujdesin e buzëve;
pudër talk; pambuk për qëllime
kozmetike; copa pambuku për qëllime
kozmetike; shami, copa ose peceta të
zhytura ose para-lagura me locione
kozmetike ose pastrues personal; maska
bukurie, maska për fytyrën; shami, copa
ose peceta pastruese të zhytura ose paralagura; larës për frutat dhe zarzavatet;
detergjentë; preparate dhe substanca, të
gjitha për përdorim në larjen e rrobave;
preparate zbutëse të rrobave, zbutës për
rrobat; preparate zbardhuese; preparate
për qëllime të larjes së enëve; preparate
për heqjen e njollave; preparate për larjen
e rrobave dhe tekstileve me dorë; niseshte
për larjen e rrobave; peceta të lagura me
preparate dhe substanca për pastrim dhe
shkëlqim; aromatizues ajri; mjete për
aromatizimin
e
ajrit.
5
Dezinfektues për duart; preparate
farmaceutike; antiseptikë; dezinfektantë
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për qëllime higjiene ose sanitare; larës
dezinfektues për fruta dhe zarzavate;
preparate dezinfektuese për përdorim
shtëpiak; preparate antibakteriale për
qëllime
shtëpiake;
preparate
për
shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe
kafshëve të dëmshme; fungicide;
germicide; baktericide; paraziticide;
algicide; instekticide; substanca për
barërat e këqija; deodorantë (ndryshe nga
ato për përdorim personal); preparate për
aromatizimin e ajrit; substanca kundër
insekteve; dyll dentar;
fasha, suva,
materiale për veshje; sapunë mjekësorë;
preparatë mjekësore për flokë dhe lëkurë;
preparate mjekësore për buzët; preparate
për trajtimin dhe/ose lehtësimin e djegies
nga dielli; vazelinë për qëllime
mjekësore; substanca dietike për qëllime
mjekësore; preparate bimore për qëllime
mjekësore; suplemente bimore dhe
esktrakte bimore; pije bimore mjekësore;
vitamina, minerale dhe suplemente
ushqimore.

(210) AL/T/ 2021/633
(220) 09/06/2021
(540)

ISKIMO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
Netherlands,
NL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 30
Akullore, akuj prej uji,
ëmbëlsira të ngrira.

(210) AL/T/ 2021/639
(220) 11/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Inver S.p.A.
Via Di Corticella, 205 40128 Bologna,
Italy,
IT
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 1
Kimikate të përdorura në
industri, rrëshira artificiale dhe sintetike
të
papërpunuara
2 Bojra baze, veshje pluhuri, hollues për
bojra; smalt (veshja), smalt (llaqe), ngjyra
smalt, stuko; ngjyra, llaqe, llaqe;
konservantë kundër ndryshkut dhe kundër
përkeqësimit
të
drurit;
ngjyrues;
mordantë;
rrëshira
natyrore
të
papërpunuara; metali në petë dhe formë
pluhuri për piktorët dhe dekoruesit

(210) AL/T/ 2021/640
(220) 11/06/2021
(540)

INVER
(551) Marke fjale
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Inver S.p.A.
Via Di Corticella, 205 40128 Bologna,
Italy,
IT
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 1
Kimikate të përdorura në
industri, rrëshira artificiale dhe sintetike
të
papërpunuara
2 Bojra baze, veshje pluhuri, hollues për
bojra; smalt (veshja), smalt (llaqe), ngjyra
smalt, stuko; ngjyra, llaqe, llaqe;
konservantë kundër ndryshkut dhe kundër
përkeqësimit
të
drurit;
ngjyrues;
mordantë;
rrëshira
natyrore
të
papërpunuara; metali në petë dhe formë
pluhuri për piktorët dhe dekoruesit

(210) AL/T/ 2021/644
(220) 14/06/2021
(540)

Mozzikflavors
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ADMIR JAKUPI
1236 Dobridoll, Vrapcisht, Republika e
Maqedonise
se
Veriut,
MK
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 34 Duhan, i papërpunuar ose i
përpunuar; prodhime duhani, përfshirë
cigare, puro, puro të vogla, nargjile
elektronike; kokë nargjileje elektronike;
aromatizues për duhan & nargjile;
nargjile (shisha); duhan për nargjile
(shisha); nargjile me duhan aromatizues;
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llulla për nargjile (shisha); pjesë për
nargjile dhe pikërisht fleta e nargjilesë,
tubat, tasat, gypat e nargjilesë, majat e
tubit të nargjilesë dhe pincetat e
nargjilesë; njomëzuesit; duhani me
gjethe; pipëza për nargjile; avullues oral
për duhanpirës; duhan për tymosje; cigare
pa tym; avullues & llulla; gurë me avull
për nargjile; duhan për nargjile; lëngje të
aromatizuara dhe pluhura të tretshme për
tu përdorur në nargjile; aksesorë ose pjesë
nargjileje (përfshirë qymyr nargjileje, tasa
dhe koka nargjileje, pipa dhe kordona
nargjileje; baza nargjileje, pipëza dhe
filtra nargjileje dhe gojëza nargjileje, pipa
një-përdorimshe
nargjileje,
frone
nargjileje, çanta dhe kuti nargjileje, vazo
nargjileje).
35
Reklamim;menaxhim
biznesi;adminsitrim
biznesi;shërbime
zyre;shërbime të shitjes me pakicë dhe
shumicë, ose me anë të mediave
elektronike ose përmes porosive me
postë, në lidhje me aromatizues për duhan
& nargjile, nargjile (shisha), duhan për
nargjile (shisha), nargjile me duhan
aromatizues, lëngje të aromatizuara dhe
pluhura të tretshme për tu përdorur në
nargjile.

(210) AL/T/ 2021/663
(220) 17/06/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu e erret, kombinimi i ngjyres se
kalter me ciklamine.
(732) FABEN SHPK
FIER,
LUSHNJE,
KARBUNARË,
KARBUNARË
E
POSHTME,
NR.PASURIE
607/259,
ZONA
KADASTRALE
2087,
AL
(740) LEDIONA LAME
RRUGA '' ALEKSANDRI I MADH'',
PALLATET GIRON, AP.5, KASHAR,
YZBERISHT, 1052, TIRANË
(511) 35 SHËRBIM I SHITJES ME
SHUMICË
DHE
PAKICË
I
MALLRAVE SI; BOJRA, LLAK,
NGJYRUES, BOJRA MBROJTËSE
KUNDËR NDRYSHKUT, BOJRA PËR
SHTYP, BOJRA DEKORUESE, BOJRA
PËR MATERIALE DRURI DHE
METALI, MATERIALE RESINE DHE
PRODUKTEVE QE LIDHEN ME
APLIKIMET E TYRE.

57

3rd floor, yamraj Building, Market
Square, P.O.Box 3175, Road TOWN,
TORTOLA, British Virgin Islands, VI
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 34
cigare; puro, pipa filter,
kavanoza
duhani,
çakmakë
për
duhanpirës,
cigare
që
përmbajnë
zëvendësues të duhanit, jo për qëllime
mjekësore, kuti (cigareje), barëra për
tymosje, kuti (puroje), letër cigare, filtera,
duhan, qese duhani, blloqe me letra të
cigareve

(210) AL/T/ 2021/674
(220) 18/06/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/673
(220) 18/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; e zeze.
(732) J&B LIMITED

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; bojeqielli; jeshile; e kuqe
(732) ELKA S. A.
Vrisera, Gjirokastër, Shqipëri, AL
(740) Eno DODBIBA.
Rr. Naim FRASHERI, 60/3, Shk.1,
Ap.16, Tirane
(511)
6
Bombol
gazi
29 Peshk, produkte mishi, lengje mishi,
bullion (koncentrat leng mishi ne paketa),
molusqe dhe kafshe deti me guacke
(prodhime deti) te konservuara, mish i
konservuar, peshk i konservuar, supa te
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gatshme, ullinj te konservuar, ushqim i
bere turshi ne kuti, qumesht dhe produkte
qumeshti, te gjitha llojet e qumshtit, djath
i bardhe, qumesht me fruta, jogurt me
fruta, ushqim per femije, krem qumeshti,
qumesht pluhur, kefir, gjalpe, margarine,
vajra te ngurta dhe te lengta dhe yndyre
per ngrenie, recel, marmalata, pelte,
xhelatina, arra te thata, kremra per sallate,
patata chips (patatina), patate te skuqura,
fruta
te
thara
30 kripe, kafe, kakao; zevendesuesa
artificiale te kafes, pije qe permbajne kafe
apo kakao, pasta (makarona), pasticerira,
prodhime mielli, ushqime brumore,
embelsira me miell, pasta, byrek, pasta te
vogla me brume dhe mbushje, kek, torta,
buke, pica, embelsira, puding me
cokollate, krem karamel, kremra, mjalte,
pjalm (ushqimor), shurup, karamele,
hallve, jogurt i ngrire (forme akulloreje),
majoneze, mustarde, vanilie, lengje
pikante me domate, uthull, perberes
aromatik per ushqime (aroma), ereza per
te gjitha llojet e miellrave, niseshte, maja,
pluhur per pjekje, shtese ushqimore, caj,
sheqerna, cokollate, sheqer, prodhime te
mbuluara me cokollate dhe sheqer, pije
me cokollate, cumcakiz, akullore, akull,
oriz, grure i zier dhe i coptuar, bizele,
bathe, thjerza soje, prodhime me grure,
drithera dhe miell, kokoshka (flakes),
corn-flakes
32 pije jo-alkoolike, birra, uje mineral,
uje-soda, pije te tjera jo-alkoolike psh
lengje frutash dhe zarzavatesh, pije
frutash, shurupe dhe perberes te tjere qe
perdoren per pergatitjen e pijeve, birra,
birra e zeze dhe me ngjyre te lehte,
preparate qe perdoren ne birarri per sa
bejne pjese ne kete klase, uje mineral, uje
me sode, uje burimi, pije te tjera joalkolike si lengje frutash dhe zarzavatesh,
koncentrate frutash dhe zarzavatesh dhe
esenca, pije ne forme pluhuri dhe
granulesh te nxjerra prej frutash, pije sode
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dhe coca, tonik, leng rrushi, leng rrepe,
leng domate.

(210) AL/T/ 2021/678
(220) 18/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Aplikanti nuk kerkon mbrojtje per
elementin e markes qe perbehet nga
ngjyra dhe nga fjala HEALTHCARE
(591)
(732) TRIMED Shpk
Autostrada ''Tirane-Durres'', Km 10,
Zona Kadastrale 2105, Nr,pasurie 95/11,
Kashar,
Tiranë,
AL
(740) Shpati Hoxha
Rr.”Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati 4,
Njesia Administrative nr.2,Tiranë,
Shqipëri
(511) 5
Farmaceutikë; Përgatitjet
veterinare; Përgatitjet dhe artikujt
higjienikë; Përgatitje sanitare për
qëllime mjekësore; Ushqime dietetike të
përshtatura për qëllime mjekësore;
Ushqim
për
bebet;
Shtesa ushqimore; Substancat dietetike të
përshtatura për përdorim mjekësor;
Strisha
ngjitëse
për qëllime mjekësore; Materiale për
mbështjellje; Materiali i mbushjes së
dhëmbëve;
Materialet
e imazhit dentar; Dezinfektues; Përgatitjet
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për shkatërrimin e parazitëve; Fungicide;
Herbicide
10 Pajisje dhe instrumente kirurgjikale,
mjekësore, dentare dhe veterinare;
gjymtyrët,
sy
dhe
dhëmbë artificial; artikuj ortopedikë;
materiale qepës; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse
të
përshtatura për personat me aftësi të
kufizuara; aparate masazhi; aparatura,
pajisje
dhe
artikuj për foshnjat e infermierisë;
aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit
seksual.
44
Shërbime mjekësore;shërbime
veterinare;kujdes higjienik dhe i bukurisë
për
qeniet njerëzore ose kafshët;shërbimet e
bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe
pyjeve.

(210) AL/T/ 2021/681
(220) 21/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) KLINIKA
(591) blu; bezhë; te bardhë
(732) Edmond Rama
Njesia Administrative Nr 5, Rruga
Ibrahim Rugova, Ndertesa Nr 42, h 7, Ap
18,
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) 44
shërbimet e stomatologjisë;
shërbime
spitalore;
shërbime
spa
shëndetësore; shërbime terapi; shërbime
solarium; depilim; shërbime të mjekësisë
alternative; kujdes shëndetësor; shërbime
të qendrës shëndetësore; këshillim
shëndetësor; shërbime klinike mjekësore;
manikyrim; masazh; fizioterapi / terapi
fizike; kirurgji plastike; shërbime sauna;
sherbime solariumi; tatuazhe; shërbime
salloni bukurie; parukeri; ndihmë
mjekësore; dhenie me qira e pajisjeve
mjekësore;
egzaminime
mjekësore;
shërbimet e analizave mjekësore për
qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të
ofruara nga laboratorët mjekësorë;
shërbimet ortodontike; shërbime të
bankës së gjakut; shërbime të fekondimit
in vitro; implantimi i flokëve; vizitë në
shtëpi per kujdesin infermieror; shërbime
bankare të indeve njerëzore; shërbimet e
mamisë; infermieria, mjekësore; shërbime
optike; këshilla për farmaci; përgatitja e
recetave nga farmacistët; shërbimet e një
psikologu; shërbimet e telemjekësisë;
këshilla dietike dhe ushqyese; këshilla
mjekësore për individët me aftësi të
kufizuara.

(210) AL/T/ 2021/696
(220) 23/06/2021
(540)

FREEZMIX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Kassatly Group Holding S.A.L
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Achrafieh, Sioufi, Acacia Blgd., First
Floor,
Beirut,
LB
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 32 Birrë; ujëra mineralë dhe të
gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pijet, pije të
gazuara.
33 Pije alkoolike (me përjashtim të
birrave).

ushqimeve
të
lehta
dhe të shpejta (Snack-bar); Shërbime për
sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;
Sigurimi
i
ambienteve
të
kampit;
Shërbime
hoteliere; Shërbimet e motelit; Rezervime
të
përkohshme
të
akomodimit; Shërbime kampi pushimesh
[strehimi].

(210) AL/T/ 2021/705
(220) 25/06/2021
(540)
(210) AL/T/ 2021/698
(220) 24/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) MELUG
Tirane, Rruga Kont Urani, Afer
Ministrise se Arsimit, Zona Kadastale
8380, Nr.pasurie 2/361, Vol 34, Fq. 183
Objekti
Nr
1.,
AL
(740) Gerti Krasta
Rruga e ''Kavajës", Qëndra ''Sun Tower'',
kati 6, Ap.31
(511) 43 Shërbime restoranti; Strehim i
përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije
për
katering;
Shërbime restoranti me vete-shërbim;
Shërbime të kafeterisë; Shërbime të

REVYONA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, Switzerland
,
CH
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 1
Kimikate për përdorim në
bujqësi, hortikulturë dhe pylltari,
veçanërisht preparate për forcimin e
bimëve, preparate biologjike ose kimike
për menaxhimin e stresit te bimët,
preparate që rregullojnë rritjen e bimëve,
preparate kimike për trajtimin e farave,
gjeneve të farave për prodhim bujqësor.
5 Preparate per shkaterrimin dhe luftimin
e paraziteve; insekticide, fungicide,
herbicide, pesticide.

(210) AL/T/ 2021/706
(220) 25/06/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ALBANIAN CARGO SERVICE
(591) e kuqe; e bardhë
(732) Albanian Cargo Service
Ndertese me Nr Pasurie 132/14/3, Zona
Kadastrale 2183, Koder Vore, Vore,
Tirane,
AL
(740) Roland Caushaj
Rruga "Mihal Duri" Pall.58, Shk.1,
Ap.14, Tirane
(511) 35
Eksport-import mallrash
industrial;shërbime biznesi, përkatësisht
përgatitja e dokumentave dhe faturave për
dërgesa;menaxhim
dhe
administrim
tregtar;funksione zyre;brokerim, finalizim
dhe sigurim kontratash në lidhje me
blerjen dhe shitjen e mallrave dhe ofrimin
e shërbimeve;përgatitja dhe adresimi i
mallrave, përkatësisht e letrave, pakove
dhe
parcelave;krijimi,
menaxhimi,
përditësimi,
arkivimi,
koordinimi,
zgjedhja, formatimi, analizimi dhe
mbledhja e adresave dhe bazave të të
dhënave që përfshijnë adresa;marrja dhe
përpunimi i porosive;përpunimi i faturave
përfshirë në tregtinë elektronike;shërbime
të sistemit të përpunimit elektronik
përkatësisht pranimi dhe zbatimi i
porosive të ofruara nëpërmjet mjeteve
elektronike;mirëmbajtja dhe ruajtja e të
dhenave;shërbime administrative lidhur
me gjurmimin dhe ndjekjen, përkatësisht
lokalizimi elektronik i mallrave; shërbime
administrative për leje kalimi doganore në
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lidhje
me
transportin
dhe
dërgimin/dorëzimin e mallrave dhe
zhdoganime për palë të treta (customs
clearance).
36
Agjensi
doganore;shërbime
doganore;brokerim doganor;brokerim për
siguracion
transporti;siguracione
transporti;marrëdhenie
monetare,
përkatësisht pranimi i pagesave në
momentin e dorëzimit (Pay on Delivery
POD) të mallrave të blera online
nëpërmjet internetit dhe dorëzimi tek
subjekti financiar jo bankë i pagesave;
shërbime pagesash tarifore për dërgimin
dhe dorëzimin e ngarkesave (cargo)
39 Transport mallrash, pakosh, letrash,
ngarkesash (cargo), me mjete motorike,
detare
dhe
ajërore;informacion
transporti;broker
për
ngarkesa
mallrash;broker transporti;paketim dhe
magazinim
mallrash
para
dërgimit;shërbime
logjistike
transporti;shërbime
postare
ekspres
(courier)
kombëtare
dhe
ndërkombëtare;shërbime transporti dhe
shpërndarjeje,
përkatësisht,
marrja,
transporti, shpërndarja, përcjellja dhe
ruajtja e dokumenteve, letrave, pakove,
parcelave, ngarkesave (cargo);shërbime
për ndjekje dhe gjurmim dërgesash,
përkatësisht lokalizimi elektronik i
dokumenteve, letrave, pakove, parcelave,
ngarkesave
(cargo);shërbime
për
menaxhimin e dërgesave, përpunimi i
dërgesave, ndjekje dokumentash dhe
dërgesash
nëpërmjet
nje
rrjeti
kompjuterik,
intraneteve
dhe
internetit;monitorim, menaxhim dhe
ndjekje dërgesash pako;dhënie me qira
deposh,
magazinash
dhe
kontenieresh;shërbime për transportin,
menaxhimin, dërgimin dhe dorëzimin e
blerjeve online;ngarkimi, transportimi,
dërgimi e dorëzimi i ngarkesave
(cargo);shërbime
magazinimi
doganor;shërbime
ngarkim-shkarkim
ngarkesash (cargo) nëpërmjet mjeteve të
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transportit
tokësor,
detar
dhe
ajëror;informacion
magazinimi;organizimi dhe përpunimi i
dërgesave të kthyera (menaxhimi i
dërgesave
të
refuzuara);menaxhim
(administrim)
i
ambjenteve
të
magazinimit;shërbime këshillimi
në
lidhje me logjistikën;dhënie informacioni
dhe të dhënash nëpërmjet një baze të
dhënash dhe/ose interneti në lidhje me
postimin e letrave dhe pakove.

(210) AL/T/ 2021/712
(220) 28/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Group
(591) Ngjyre druri e hapur; e zeze; e
bardhe.
(732) Nenna Group
Rruga; ''Muhamet Gjollesha'', Godina
nr.17, Hyrja 5, Ap.30/2, AL
(740) Erjona Kurtaj
Rruga; ''Muhamet Gjollesha'', Godina
nr.17, Hyrja 5, Ap.30/2
(511) 35 administrimi i programeve të
besnikërisë së konsumatorit; administrimi
i programeve të shpeshta të fluturimeve;
ndihmë administrative në përgjigjen e
thirrjeve
për
tenderë
/
ndihmë
administrative në përgjigjen e kërkesave
për propozime [KPP]; përpunimi
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administrativ i urdhrave të blerjes;
shërbime administrative për zhvendosjen
e bizneseve; reklamimi / publiciteti;
shërbime të agjencisë reklamuese /
shërbime të agjencisë së reklamave;
reklamimi me porosi postare; marrja me
qira e kohës së reklamimit në mediat e
komunikimit; shërbime rikujtuese të
takimeve [funksionet e zyrës]; Shërbimet
për caktimin e takimeve [funksionet e
zyrës]; postimi i faturave; marrja me qira
e tabelave [bordeve reklamuese]; mbajtja
e librave / kontabiliteti; shërbime
këshilluese për menaxhim biznesi;
vlerësimet e biznesit; auditimin e biznesit;
shërbime të ekspertëve të efiçencës së
biznesit;
pyetjet
e biznesit; shërbimet e
ndërmjetësimit të biznesit që kanë të
bëjnë me përputhjen e investitorëve
privatë të mundshëm me sipërmarrësit që
kanë
nevojë
për
fonde;
konsulencë për menaxhim biznesi dhe
organizim; ndihmë për menaxhim
biznesi; konsulencë për menaxhim
biznesi; menaxhim biznesi për ofruesit e
shërbimeve të pavarura; menaxhim
biznesi i programeve të rimbursimit për të
tjerët / menaxhim biznesi i programeve të
rimbursimit për të tjerët; menaxhim
biznesi i njerëzve të sportit; konsulencë
për organizimin e biznesit; shërbime të
menaxhimit të projekteve afariste për
projekte ndërtimore; hulumtimi i biznesit;
konsulencë
profesionale
biznesi;
sigurimin e informacionit të biznesit;
sigurimi i informacionit të biznesit
përmes një faqe në internet; administrata
tregtare e licencimit të mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e
agjencisë tregtare të informacionit;
shërbime të ndërmjetësimit komercial;
shërbime të lobimit tregtar; ndihmë për
menaxhim tregtar ose industrial; sigurimi
i informacionit tregtar dhe të kontaktit të
biznesit; sigurimi i informacionit dhe
këshillimit tregtar për konsumatorët në
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zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbime
inteligjente
konkurruese;
përpilimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; përpilimi i
statistikave;
përpilimin e indekseve të informacionit
për qëllime komerciale ose reklamuese;
menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve;
konsulencë në lidhje me strategjitë e
komunikimit reklamues; konsulencë në
lidhje me strategjitë e komunikimit të
marrëdhënieve me publikun; profilizimi i
konsumatorit për qëllime komerciale ose
marketing; shërbimet e komunikimit të
korporatave; analiza e çmimit të kostos;
kërkimi i të dhënave në skedarët
kompjuterikë për të tjerët; demonstrimi i
mallrave;
zhvillimi
i
koncepteve
reklamuese; reklama direkte me postë;
përhapja
e
çështjes
reklamuese;
shpërndarja e mostrave; hartimi i
pasqyrave të llogarive; parashikimi
ekonomik; shërbimet e agjencisë së
punësimit
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale
ose
reklamuese;
organizimi i sfilatave për qëllime
promovuese;
auditimi
financiar;
shërbimet e regjistrit të dhuratave;
shërbimet e agjensisë së import-eksportit;
menaxhimi i përkohshëm i biznesit;
faturimi; shërbimet e paraqitjes për
qëllime
reklamimi;
shërbimet
e
inteligjencës në treg; studime tregu;
marketing; marketing në kuadrin e
botimit të softwerit; hulumtimi i
marketingut; shërbimet e marrëdhënieve
me mediat; modelimi për reklamim ose
promovim të shitjeve; negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët
e
treta;
negocimi i kontratave të biznesit për të
tjerët; shërbime të prerjes së lajmeve;
rregullimin e abonimeve në gazeta për të
tjerët; makina dhe pajisje me qira për
zyra; marrja me qira e pajisjeve të zyrës
në mjediset e bashkëpunimit; reklamimi
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në internet në një rrjet kompjuterik;
shërbime me pakicë në internet për
muzikë dhe filma të shkarkueshëm dhe të
regjistruar paraprakisht; shërbime me
pakicë në internet për muzikë dixhitale të
shkarkueshme; shërbime me pakicë në
internet për zilet e shkarkueshme;
sigurimi i një tregu në internet për blerësit
dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
sondazhi i opinionit; reklamimi në natyrë;
administrimi i jashtëm i administratës për
kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë
biznesi]; paguaj për klikim reklamat;
përgatitja e listës së pagave; konsulencë
për menaxhim të personelit; rekrutimi i
personelit; prezantimi i mallrave në
mediat e komunikimit, për qëllime të
shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit
të çmimeve; shërbime të prokurimit për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera]; promovimi i
mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive;
marrëdhëniet me publikun; botimi i
teksteve publicitare; qira e materialit
publicitar; reklamimi në radio; regjistrimi
i komunikimeve dhe të dhënave me
shkrim; shërbime me pakicë për
përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe
sanitare dhe furnizime mjekësore;
shërbime me pakicë për veprat e artit të
ofruara nga galeritë e artit; shërbime me
pakicë në lidhje me produktet e furrave;
marrja me qira e stendave të shitjeve;
promovimi i shitjeve për të tjerët; shkrime
për qëllime reklamimi; optimizimi i
motorëve të kërkimit për promovimin e
shitjeve / optimizimi i motorëve të
kërkimit për promovimin e shitjeve;
shërbimet e sekretarisë;
kërkimi i sponsorizimit; rregullimin e
pajtimeve
në
shërbimet
e
telekomunikacionit
për
të
tjerët;
marketing i synuar; shërbimet e
regjistrimit të taksave;
përgatitja
e
taksave;
shërbime
telemarketing; përgjigjja telefonike për
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pajtimtarët e padisponueshëm; shërbimet
e komutatave telefonike;
prodhimi i programeve teleshoping /
prodhimi i programeve teleshopping;
reklamat
televizive;
organizimi
i
panaireve tregtare; transkriptimi i
komunikimeve [funksionet e zyrës];
shtypja; azhurnimi dhe mirëmbajtja e të
dhënave në bazat e të dhënave
kompjuterike; azhurnimi dhe mirëmbajtja
e informacionit në regjistra; azhurnimi i
materialit reklamues; sigurimi i renditjes
së përdoruesve për qëllime komerciale
ose reklamuese / sigurimi i vlerësimeve të
përdoruesve për qëllime komerciale ose
reklamuese; sigurimi i vlerësimeve të
përdoruesve për qëllime komerciale ose
reklamuese; marrja me qira e makinave
shitëse; indeksimi në internet për qëllime
komerciale ose reklamuese; optimizimi i
trafikut të faqes në internet / optimizimi i
trafikut të faqes në internet; shërbime me
shumicë për përgatitjet farmaceutike,
veterinare dhe sanitare dhe furnizime
mjekësore; përpunim teksti;
shkrimi i jetëshkrimit për të tjerët /
shkrimi i rezymeve për të tjerët; shkrimi i
teksteve
publicitare.

(210) AL/T/ 2021/716
(220) 29/06/2021
(540)

(551) Marke figure

64

(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ALBANIA SHAH-MAT
(591) e bardhë; e zezë
(732) Shoqata ''KS FACTOR''
Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7,
Ap.5, AL
(740) Alketa Sulaj
Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7,
Ap.5
(511) 28 Lojë shahu; Kuti shahu (set
shahu);
41 Argëtim; Aktivitete sportive dhe
kulturore; Shërbime lojërash; Shfaqe
lojërash; Organizim i turneve të shahut;
Shërbimet e dhomës së shahut;

(210) AL/T/ 2021/717
(220) 30/06/2021
(540)

OFF-WHITE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi
(511) 28 Figura dhe aksesorë për lojëra
aksion; lojëra aksion për rritjen e aftësive;
pesha për kyçet e këmbës; balona; topa;
shkopinj bejsbolli; lodra për vaskë; stekë
për bilardo; tavolinë për bilardo; njësi
mbështetëse për lundrim (body boards);
shkopinj për ushtrime për trupin; doreza
boksi; kapëse që shërben si pajisje për
ngjitjen e majave; kuti shahu; lodra për
fëmijë me shumë funksione; stoli dhe
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dekorime për pemën e krishtlindjeve;
Lodra formuese; lodra për punime
ndërtimi; shigjeta; tabela e shigjetave;
lojëra me zara; aksesorë për kukulla;
veshje për kukulla; set për lojëra me
kukulla; lojëra më vizatim; shtangë dore;
lojëra aksion elektrike; pajisje eliptike për
ushtrime; pajisje për palestër dhe
ushtrime, konkretisht, pajisje për kardio
për pjesën e sipërme dhe të poshtme të
trupit; stola për ushtrime; pesha për
ushtrime; rripa për ushtrime; rrotulla për
ushtrime;
disk
fluturues;
Lojëra,
konkretisht, lojëra tavoline; lojëra që
luhen në tavolina të mëdha; lojëra
kujtese; lojëra me letra; pajisje dore për
lojëra elektronike për përdorim me ose pa
ekran ose monitor të jashtëm; lodra me
ajër; lojë me bashkim pjesësh figure; litar
kërcimi; peshë me një dorezë; balonë që
lëvizet me dorë; lojëra manipuluese; lodra
mekanike; top për ushtrime; lodra
muzikore; lojëra në grup; lodra për kafshë
shtëpiake; figurë kafshe e dekoruar që
përmban brenda lodra dhe ëmbëlsira;
lodra prej pelushi; Doreza për ushtrime;
çanta grushtimi; automjet lodër me
kontroll radio; rripa për shtimin e forcës
në ushtrime; lodra dhe aksesorë udhëtimi;
pajisje për ushtrime dhe ngritje/tërheqje
peshe; njësi lundrimi me velë; lodra
krijuese në miniaturë; mbrojtëse për
pjesën e poshtme të këmbës; rrëshqitëse
me rrota (skateboard); ski; njësi rrëshqitje
për dëborë; Sferë xhami e tejdukshme e
mbushur me motive dëbore; platformë
ushtrimesh trajnimi; pajisje sportive për
stërvitje shpejtësie, konkretisht, unaza,
kone, shkallë shpejtësie, harqe stërvitje,
parashutë force për ushtrime shpejtësie,
pengesa, lodra grumbullimi – vendosje
rrathës në formë piramide; pajisje për
stërvitje për ngjitje shkallësh; biçikletë e
palëvizshme për stërvitje; njësi për të bërë
ushtrime shtrirje të muskujve; njësi për
surf (surfboards); lodra që flasin; lojra me
objektiv; enë gatimi prej lodre; enë prej

lodre; personazhe prej lodre; maska prej
lodre;
modele
lodrash
formuese
artizanale; armë prej lodre; robot prej
lodre; mjete dhe aksesorë lodre;
trampolinë; pistë për ecje ose vrap; aparat
për video-lojëra konkretisht, kufje, levë,
mekanizëm, tastierë, njësi telekomandimi;
ski për ujë; lodra për të luajtur në ujë;
pajisje dhe aksesorë për ndritje peshash;
lodra me kurdisje; blloqe për joga; jastëk
për joga; rrip për joga.

(210) AL/T/ 2021/726
(220) 01/07/2021
(540)

Glimo
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Njesia Bashkiake nr.5, rruga Dora Distria,
vila 1, 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) 1 ujë i acidifikuar për rimbushjen
e baterive / ujë i acidifikuar për
rimbushjen e akumulatorëve; aditivë,
kimikë, në karburant motorik / aditivë
kimikë në karburant motorik; ngjitës për
qëllime industriale; ngjitës për pllaka
muri; letër e albumenizuar; substanca
kundër goditjes për motorët me djegie të
brendshme; kimikate anti-njollë për
dritare; antifriz; antioksidantë për
përdorim në prodhim; lëngje ndihmëse
për përdorim me gërryes; preparate
bakteriale, përveç atyre për përdorim
mjekësor dhe veterinar; benzinë; derivatet
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e benzenit; acid borik për qëllime
industriale; preparate ngjitese; kazeinë
për qëllime industriale; katalizatorë; sodë
kaustike për qëllime industriale; kaustike
për qëllime industriale; eteret e celulozes
per qellime industriale; aditivë kimikë për
vajrat; intensifikues kimikë për gomën;
kimikate për prodhimin e bojrave; acid
kolik; preparate për pastrim; preparate për
djegie [aditivë kimikë në karburantin
motorik]; kimikate për mbrojtjen nga
lagështia, përveç bojrave, për muratim;
zbardhues për qëllime industriale /
përgatitje zbardhuese [çngjyrosës] për
qëllime
industriale;
preparate
dehidratuese për qëllime industriale;
detergjentë për përdorim në proceset e
prodhimit;
diastaza
për
qëllime
industriale; zbutës për qëllime industriale;
kimikatet / dekarbonizuesit e motorëve /
përgatitjet
kimike
për
motorët
dekarbonizues; kimikate që ngjyrosin
smalt; preparate për kursimin e
karburantit; acid galik për prodhimin e
bojës; preparate galvanizuese; preparate /
preparate për pastrimin e gazit për
pastrimin e gazit; kimikate të ngjyrosjes
së xhamit; stuko e xhamave; ngjitës për
qëllime industriale; acid klorhidrik;
përgatitjet lagështuese [lagështuese] për
përdorim në zbardhues / përgatitjet
lagështuese për përdorim në zbardhues;
mbushës ngjitës për riparimin e trupit të
automobilave / mbushës ngjitës për
riparimin e trupit të makinës; kompozime
për riparimin e gomave; konservantë
gome; alkool; alkool etilik; alkool amilik;
uje i distiluar; aditivë pastrues të benzinës
/ aditivë larës ndaj benzinës; ujë i
acidizuar për rimbushjen e baterive / ujë
të acidifikuar për rimbushjen e
akumulatorëve; jodidet alkaline për
qëllime industriale.
3
kozmetikë; kozmetikë për fëmijë;
preparate kozmetike për kujdesin e
lëkurës; kremra kozmetike; lapsa
kozmetike; preparate kozmetike për
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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 qellime mjekesore;vajra kunder
djegies nga dielli;pomada per qellime
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mjekesore;ushqime
dietetike
dhe
substanca të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar, ushqime për
bebe;suplemente dietike për njerëz dhe
kafshë.
17
petë e celulozës së rigjeneruar,
përveç asaj për mbështjellje / fletë të
celulozës së rigjeneruar, përveç asaj për
mbështjellje; materiale jo përcjellëse për
mbajtjen e nxehtësisë; film plastik, përveç
për mbështjellje; përbërje për të
parandaluar rrezatimin e nxehtësisë;
mbulesa lëvore për izolim të zërit;
përbërja e bojlerit për të parandaluar
rrezatimin e nxehtësisë; fibra karboni,
përveç asaj për përdorim tekstili; acetat
celuloze, gjysëm të përpunuara; mbushje
pambuku për paketim [mbyllje]; pajisje,
jo prej metali, për linjat e ajrit të
kompresuar; fletë metalike për izolim;
copë litari / paketim të përbashkët;
pëlhura izoluese; doreza izoluese;
materiale izoluese; vajra izolues; paketim
[amortizimi, mbushje] materialesh prej
gome ose plastike; materiale për mbushje
prej gome ose plastike / mbushje prej
gome ose plastike; letër për kondensatorë
elektrikë; fibra plastike, përveç asaj për
përdorim tekstili; substanca plastike,
gjysëm të përpunuara; materiale izoluese
të zërit; fijet e materialeve plastike,
përveç atyre për përdorim tekstili;
paketime të papërshkueshme nga uji.

(210) AL/T/ 2021/727
(220) 01/07/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Cold&Flu
(591) e zezë
(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Njesia Bashkiake nr.5, rruga Dora Distria,
vila 1, 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
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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;ushqime
dietetike
dhe
substanca të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar, ushqime për
bebe;suplemente dietike për njerëz dhe
kafshë.

(210) AL/T/ 2021/744
(220) 06/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) theKing
(591) E zeze; Ngjyre ari.
(732) Armando Shehi
Tirane, Rr.''Mine Peza'', objekti me nr.
pasurie 1/243/ND+1-1, nr.pasurie1/9N4,
zona kadastrale 8350, AL
(740) Erdi Lula
Rr. Shyqyri Berxolli, Pall 31, Shk 1,
Ap.21 Tirane
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(511) 43 Ofrim i sherbimit te kafese;
ofrim i sherbimeve te barit; ofrime te
sherbimeve te loungeve te nargjiles;
ofrime te sherbimeve te snackeve; ofrime
te sherbimeve te vetesherbimit te kafeve
dhe restorantit.
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(210) AL/T/ 2020/853
(540) Tu-TI
(732) Amantia Peza
Rr.Bajram Curri, Pallat me nr.pasurie
3/163, ZK8270, Kati i dytë, Tiranë, AL
(151) 14/07/2021
(180) 16/10/2030
(111) 21918
(300)
(510) 18, 25 35,
(526)
(591) -E bardhe, e zeze.
(740) Amantia Peza
Rr.''Pjeter Bogdani'', Nn. 37, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/943
(540) elledii Extra Maya
(732) ELLEDII shpk
Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia ''
Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr
pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91., AL
(151) 14/07/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21916
(300)
(510) 30,
(526)
EXTRA; INSTANT DRY
YEAST; 3 X MORE FASTER; GOLD;
QUALITE; GARANTIE; pesha net 450
gr
(591) -Bardhe; Kuqe; Jeshile; Zeze;
Portokalli
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema ''17 Nentori'', Shk.3,
Ap.4, Tirane, Shqiperi

(210) AL/T/ 2020/1016
(540) FIIT REGULAR
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(732) KT& G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon,
Republic of Korea, KR
(151) 14/07/2021
(180) 09/12/2030
(111) 21914
(300)
(510) 34,
(526) REGULAR
(591) (740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

(210) AL/T/ 2020/1018
(540) FIIT CRISP
(732) KT& G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon,
Republic of Korea, KR
(151) 14/07/2021
(180) 09/12/2030
(111) 21915
(300)
(510) 34,
(526) CRISP
(591) (740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

(210) AL/T/ 2020/1065
(540) ENOFAMA EST.1998
(732) ENOFAMA SHPK
Allkaj Toshkes, Rruga Toleve, godina nr
109, 100-m larg rruges kryesore, Fier –
Shqiperi., AL
(151) 14/07/2021
(180) 21/12/2030
(111) 21919
(300)
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(510) 33,
(526) EST.1998
(591) -e zeze
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/1084
(540) albprogres
(732) ALB-Progres
Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjia Luigj
Gurakuqi, pallati nr.73, kati1, AL
(151) 14/07/2021
(180) 23/12/2030
(111) 21917
(300)
(510) 36,
(526) Shoqeri kursim krediti
(591) -bardhe; kuqe; gri.
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nentori", Shk.3, Ap.4
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(210) AL/T/ 2021/132
(540)
Nuovo GOLDEN Sapone
Liquido
(732) EXCLUSIVE GROUP shpk
TIRANE Njësia Administrative Nr.6,
Rruga Feridon Fezollari, Ish Kombinati
Ushqimor,
Z.Kadastrale
nr.8240,
Nr.Pasurie 2/163, AL
(151) 14/07/2021
(180) 05/02/2031
(111) 21920
(300)
(510) 3,
(526) Nuovo; Sapone; Liquido
(591) -Bardhe; Blu; Bojeqielli; Gri
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
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DISENJO INDUSTRIALE TË
DEPOZITUARA
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( 21 )
( 22 )
( 54 )
( 30 )
( 73 )
( 71 )
( 51 )
( 55 )

AL/I/ 2021/5
24/06/2021
1. Shah
Shoqata ''KS FACTOR'' / Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7, Ap.5, AL
Alketa Sulaj (Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7, Ap.5)
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VENDIME TE DHOMES PER
SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE
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1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “nashi ARGAN” e publikuar më 23/04/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2020/14 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Enxhi Memishaj, me adresë: Rruga " Dionis Filozofi", Pallatet
Derveni, Kulla e Peste, Ap 49, "Kombinat" Tirane, AL i përfaqesuar nga Znj. Enxhi
Memishaj.
Nr. Kërkesës: AL/T/2020/87
Data e depozitimit: 03/02/2020
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 3.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “LANDOLL S.R.L.”: me adresë: Viale Bianca Maria 41, Milano, Italy, përfaqesuar
me autorizim nga Znj. Melina Nika.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 21/07/2020.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 143, 152, 153, 156 dhe 193 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë
Industriale” (I ndryshuar); VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores
për Markat”.
-Vendimi:
Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “nashi ARGAN” me numër
aplikimi AL/T/2020/87, me aplikant Znj. Enxhi Memisha, për të gjitha mallrat e aplikuara
dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.

1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “Mobile Arena” e publikuar më 26/12/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2019/40 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Elton Haka, me adresë: Njesia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Bajram
Curri, pallati 25, dyqani nr. 14, kati I-re, Tiranë.i përfaqesuar me autorizim nga z.
Ndriçim Selba.
Nr. Kërkesës: AL/T/2019/5
Data e depozitimit: 07/01/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 35.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “Google LLC”: me adresë: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
Clanifornia, 94043, përfaqesuar me autorizim nga Znj. Vjollca Shomo.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 26/03/2020.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 143, 152, 153, 156 dhe 193 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë
Industriale” (I ndryshuar); VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores
për Markat”.
-Vendimi:
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Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “Mobile Arena” me numër
aplikimi AL/T/2019/5, me aplikant Z. Elton Haka, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe
vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.
1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “Mobile Arena” e publikuar më 26/12/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2019/40 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Elton Haka, me adresë: Njesia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Bajram
Curri, pallati 25, dyqani nr. 14, kati I-re, Tiranë.i përfaqesuar me autorizim nga z.
Ndriçim Selba.
Nr. Kërkesës: AL/T/2019/5
Data e depozitimit: 07/01/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 35.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “Apple Inc”: me adresë: One Apple Park Way, Cupertino CA 9514, US,
përfaqesuar me autorizim nga Znj. Melina Nika.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 25/03/2020.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 143, 152, 153, 156 dhe 193 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë
Industriale” (I ndryshuar); VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores
për Markat”.
-Vendimi:
Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “Mobile Arena” me numër
aplikimi AL/T/2019/5, me aplikant Z. Elton Haka, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe
vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.

