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Kodet INID dhe minimumi i  kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me: 
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111. Numri i  regjistrimit të markës. 
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180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes. 

210. Numri i kërkesës. 
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300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

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

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

San Marino / San Marino         SM 
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe      ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2021/230 

(220)  26/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) 40 % vol; 70cl; PREMIUM; 

ALBANIAN; RAKI; WILD; SPIRIT 

(591)  blu; ngjyrë floriri; e verdhë; e 

bardhë 

(732)  Merita Hoxha 

RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane, AL 

(740) Merita Hoxha 

RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane  

(511) 33  Pije alkolike, pervec 

birres;preparate alkolike per pergatitjen e 

pijeve   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/231 

(220)  26/02/2021 

(540)   

GONXHE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Merita Hoxha 

RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane, AL 

(740) Merita Hoxha  

RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane 

(511) 33  Pije alkolike, pervec 

birres;preparate alkolike per pergatitjen e 

pijeve   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/322 

(220)  18/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) connect, relax, enjoy. 

(591)  Kafe; Cokollate; Ngjyre tulle; E 

kuqerremte; Vishnje; Tulle; e bardhe 

(732)  C & G SHPK 

RR BAKO DERVISHAJ PRANE 

DEGES THESARIT TIRANE, AL 

(740) GENTJAN COLLAKU 

RR MUJO ULQINAKU LAGJIA 5, 

PLL.55, SHK.1, AP.2 

(511) 43  BAR KAFE, RESTORANT  
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(210)  AL/T/ 2021/405 

(220)  09/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zeze; e bardhe; gri. 

(732)  DIAGONAL PROJEKTIM 

ZBATIM (DPZ) 

RRUGA "BEQIR LUGA" PALLATI I 

RI, SHK.1, KATI 0, TIRANE, AL 

(740) ERIND KOSOVA 

RRUGA ''IMER NDREGJONI'' 

PALLATI 432, SHKALLA 2 AP.20, 

TIRANE 

(511) 32  Lengje frutash, pije freskuese 

joalkolike, pije frutash dhe lengje frutash, 

leng frutash i gazuar dhe i pa gazuar, pije 

te ftohta jo alkolike me arom caji. Birra; 

ujra minerale te gazuar dhe pije te tjera 

jo-alkolike; shurupe dhe preparate te tjera 

per pergatitjen e pijeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/413 

(220)  12/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CONAD – CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

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

40129, IT 

(740) Renata Leka 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë 

(511) 9  Bateri; Bateri elektrike te 

karikueshme; Baterite elektrike; Bateri 

elektrike te karikueshme; ushqyes  per 

baterite e karikueshme; ushqyes i 

baterive; Pershtates elektrike; Prize 

elektrike; Pershtates per prize; Priza te 

luajtshme; Zgjatues elektrike; Pjese dhe 

artikujt elektrike dhe elektronike; Syze, 

skelete per syze, syze dielli, lente 

kontakti.  

16  Leter, karton; Materiale te printuara, 

libra, revista; Katalogjet; Gazeta; 

Buletinet; Kartat e tregtimit; Albume per 

mbledhjen e kartave tregtare; Materiale 

mesimore (perveç aparateve); Broshura; 

Artikuj Shkrimi; Ditare; Blloqe 

shenimesh per takime; Artikuj per 

shkrim, gome, mprehesa per lapsa, vizore, 

portofole per artikujt e shkrimit, 

stilolapsa, lapsa, shenues te theksimit 

(highlighter), mbajtes per lapsa, tableta 

shkrimi; Pulla, vula; Plastelina;  

Writing cases [stationery]; Mbajtese per 

artikujt e shkrimit; Atlaset; Stikera 

[shkrimi]; Shkopinj me boje shkrimi; 

Leter linoje per tavoline; Biletat; Blloqe 

te vogla per shenime; Bllok Shenimesh; 

Tabela per vizatim; Mbeshtjellese te 

parfumosura ose jo; Letra per te luajtur; 

Hartat gjeografike; Dosjet per letra; Letra 

formati ose karton; Postera; Mbeshtjelles 

[shkrimi]; Stilolapsa shenues; Shami 

letre; Leter higjenike; Peceta letre per 

tavoline; Artikuj prej letre 
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njeperdorimshme; Peceta per fytyren; 

Peshqir letre; Peceta letre; Leter 

pergamene; Gome; Kapese letrash; Libra 

shkrimi dhe vizatimi; Dosjet e 

dokumenteve [shkrimi]; Materialet e 

paketimit; Materiale plastike per paketim; 

Qese letre; Qese plastike per paketim; 

Qese frigoriferike; Leter per perdorim te 

kuzhines (per gatim dhe tharje); Qeset e 

plehrave prej letre dhe plastike; Leter 

alumini kuzhine per ruajtje dhe gatim; 

Qese kuzhine per ruajtje dhe gatim;   

Furça; Ngjyra vaji; Lapsa pikture; Kutite 

e bojrave [artikuj per perdorim ne 

shkolle]; Kutite e bojes dhe furçat; 

Akuarele; Perhapes (materiale per 

pikture).  

29  Mish, viçi i fresket, mish derri, mish 

shpendi; Mish; Mishi i gjedhit; Kermijte e 

pergatitur per konsum per njerezit; Fara, 

te pergatitura; Fara, te procesura; 

Preparate te bera nga perime te fresketa 

per supat; Supa dhe lengu i mishit, 

ekstrakte mishi; Koncentrat kubik; 

Xhelatin per ushqime; Perime te prera; 

Perime te prera per sallata; Qumeshti i 

sojes; Qumeshti i tersheres; Qumeshti i 

orizit; Qumeshti i sojes [zevendesuesi i 

qumeshtit]; Qumeshti i orizit 

[zevendesuesi i qumeshtit]; Qumesht 

bajame; Qumesht kikiriku; Qumesht arre 

kokosi; Qumeshti i kondensuar; Fruta, 

kerpudha dhe perime te gatuara, te ngrira, 

te thata ose te konservuara; Perime dhe 

legume te gatuara, te ngrira, te thata ose 

te konservuara; vajra; Vaj ulliri, Vaj ulliri 

i virgjer dhe ekstra i virgjer, yndyrna te 

ngrenshme; Margarine; Peshk i fresket 

dhe i konservuar, fruta deti dhe molusqe 

te fresketa dhe te konservuara; Ushqime 

te pergatitura te perbera nga perimet; 

Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te 

perbera nga djathi; Produkte ushqimore te 

pergatitura nga patatet, te ngrira ose jo; 

Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te 

perbera nga mish ose shpende; Ushqime 

te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera 

nga peshku, frutat e detit dhe molusqet; 

Kroketa, te ngrira ose jo; Qumeshti dhe 

zevendesuesit e qumshtit, djathi, kremi, 

produktet e qumeshtit, gjalpi, kosi; 

Embelsira te bazuara ne produkte te 

qumeshtit, kos frutash; Marmelate, reçel; 

Kremra me baze qumeshti ose djathe; 

Mish, mish i perpunuar, proshuta te prera 

ose te paprera dhe mishra te tymosr; 

Vezet dhe produktet e vezeve; Ushqime 

qe perbehen nga ushqime te gatshme 

dhe/ose ushqime te ngrira te bazuara tek 

mishi, peshku, djathi, mishi i thate; 

Produkte ushqimore me baze patate; 

Meze me baze patate; Patate te 

konservuara; Ushqime te pergatitura 

dhe/ose te ngrira, te perbera kryesisht nga 

mishi; Ushqime te pergatitura dhe/ose te 

ngrira qe perbehen kryesisht nga perime; 

Ushqime te pergatitura dhe te gatuara, te 

perbera plotesisht ose kryesisht nga 

shpendet; Ushqime te pergatitura nga 

perimet; Kroketa, te ngrira ose jo; Meze 

me baze frutash; Meze me baze perimesh; 

Meze me baze dritherash; Meze me baze 

frutash te thata;   Domate te konservuara; 

Alga te detit te ngrenshme.  

30  Kafe, çajra, kakao dhe zevendesuesit 

e tyre; Çajra bimore; Buke dhe produkte 

te pjekura, byreke, buke ne forme shiriti e 

holle, ushqime krokante, meze me baze 

mielli, drithera te perpunuara, niseshte 

dhe produkte te bera prej saj, preparate 

per pjekje dhe maja; Sode buke 

[bikarbonat sode per qellime gatimi]; Pica 

dhe byreke, te ngrira ose jo; Kuskus 

[bullgur]; Miell misri (polenta); Njoki; 

Makarona, Makarona qe permbajne 

mbushje; Makarona qe permbajne veze; 

Oriz; Tarte [te embla ose pikante]; 

Embelsire mus; Akull, akullore, kos 

frutash dhe sorbeto; Embelsira te pjekura, 

ushqime te embla; Biskota te embla; 

Shirita embelsirash; Meze; Biskota; 

Embelsira;  Embelsira me baze çokollate 

dhe çokollate; Embelsira me baze 

akullore; Krem [embelsues pjekjeje]; 
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Kripera, ereza, aromatizues, uthull, uthull 

balsamike; Sheqeri, embelsues natyrale, 

kremra dhe mbushje te embla, mjalte, 

embelsira; Karamele [embelsira]; 

Çamçakezat; Kremra (embelsira); 

Perhapes kremi me baze cokollate; 

Mustarda; Miell perimesh; Miell;  

Ekstrakt çaj; Çaj bimor;  Ekstrakte, jo 

mjekesore; Propolis; Qumesht bletesh per 

ushqime; Ushqime te pergatitura, te 

ngrira ose jo, te perbera nga makarona, 

buke, oriz ose embelsira te mbushura ose 

embelsira me mbushje; Miell misri 

(polenta); Brume pica me mbushje; Kos i 

ngrire me baze frutash.   

31  Fruta dhe perime te fresketa; Alga 

deti te fresketa; Lende ushqimore dhe pije 

per kafshe, malt; Produkte bujqesore, 

kopshtari  dhe pyjore dhe kokrra (jo te 

pergatitura dhe jo te perpunuara),  fara, 

bime natyrore dhe lule, levore te 

paperpunuara, lende druri te papjekura, 

lule, te thata, per zbukurim; Bulbi (Bime); 

Ushqime per kafshet; Ushqimi i zogjve; 

Biskota per qen; Leter me rere per kafshet 

shtepiake; Ushqim per kafshet; Produkte 

per mbeturina te kafsheve; Kocka te 

pertypshme te tretshme dhe shufra per 

kafshet shtepiake.   

32  Ujera; Pije joalkoolike; Aperitivet, jo-

alkoolike; Pije te bazuara ne leng frutash; 

Pije joalkoolike me pak kalori; Pije qe 

permbajne vitamina; Lengje frutash te 

shtrydhura; Pije te gazuara me arome; 

Birre jo-alkoolike; Birre; Birra dhe 

produkte birre; Nektaret e frutave; Leng 

limoni i shtrydhur; Preparate per te bere 

pije; Uje i gazuar (Preparate); Shurupe 

per pije; Uthull, joalkoolike; Lengje 

frutash;  Lengje perimesh [pije]; Leng 

domate [pije]; Pije perimesh; Pije me 

hirre; Pijet me baze soje, perveç 

zevendesuesve te qumeshtit; Pijet me 

baze orizi, perveç zevendesuesve te 

qumeshtit; Pije me baze uji me ekstrakte 

çaji; Lengje (pije me baze frutash ose 

perimesh) pije energjike; Pije izotonike; 

Pije te pasura me proteina per aktivitete 

sportive.   

33  Pijet alkoolike (perveç birres); Likere; 

Pije alkoolike me baze frutash; Koktejle; 

Tretes te ushqimit (liker dhe pije 

alkoolike); Ekstrakte alkoolike frutash; 

Pergatitjet per te bere pije alkoolike; 

Musht; Spirits dhe liker; Vere; Preparate 

per prodhimin e pijeve alkoolike.  

35  Reklama; Administrimi i biznesit; 

Konsultime dhe ndihme ne menaxhimin e 

biznesit, organizimin dhe promovimin;   

Ndihme ne reklamimin e produkteve, 

brenda kornizes se kontrates franchaise; 

Konsulence dhe ndihme ne lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e 

supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive;  

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me plehun organik, dheun e 

siperm dhe produkteve bimore, 

produkteve te pastrimit dhe kujdesit per 

shtepine, dhomat dhe lavanderi, produktet 

e higjienes personale, kozmetikes, 

parfumerise; preparate higjieno-sanitare, 

produkte dhe artikuj te bukurise dhe 

kujdesit personal, qirinj dhe karburantet, 

ushqime, preparate dietike dhe produkte 

per foshnje; produkte dhe shtesa 

ushqimore, artikuj per ruajtjen e ushqimit, 

setet e guzhines nje perdorimshme dhe jo 

nje perdorimshme, syze dhe produkte 

optike, bateri elektrike dhe pajisje per 

telefona; kompjutere, laptope dhe pajisje 

periferike, pajisjet elektrike, llambat, 

aparatet e ndriçimit; produkte dhe pjeset 

rezerve per makina, letrat e guzhines 

(letra), peceta letre, peceta letre per 

tavoline; qilimet e letres, letrat higjienike, 

peceta letre, letra pjekjeje, çanta letre, 

produkte letre nje perdorimshme, libra, 

gazeta, artikuj letre perthithes, artikuj 

shkrimi, materialet e shkrimit, materialet 

e paketimit, shtreterit, jasteket, dysheket, 
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artikujt shtepiak ose kuzhine, ene dhe 

pajisje per to, furça, kreher, sfungjere dhe 

pastrues per perdorim personal dhe jo 

personal, tenxhere, pjata tavoline, gota 

nje perdorimshme dhe jo nje 

perdorimshme, aktikujt tekstil,  

orendi shtepiake, mbulesa per guzhin dhe 

tualet prej liri, veshje, kepuce, aksesore 

per veshje dhe kapele, robdishan, 

kinkaleri (artikuj te rrobaqepesve), artikuj 

ushqimore, frutat dhe perimet e fresketa 

dhe jo te fresketa, produkte ushqimore, 

produktet gastronomike; ushqimet e 

gatshme, produktet e pjekjes, embelsuesit 

natyral dhe artificial, produkte ushqimore 

organike, produkte dhe ushqime per 

kafshet, uje mineral, pije; birrat, pijet 

alkoolike, veren.  

38  Sherbime ne internet, perkatesisht 

transmetimi elektronik i permbajtjeve te 

marra nga librat, produktet tipografike 

dhe materialet e shtypura, te aksesueshme 

permes rrjeteve te telekomunikacionit, 

perfshire formen e podcast-ve; Sherbime 

ne internet, perkatesisht transmetimi 

elektronik i lajmeve, recetave dhe 

informacioneve, perpilimi i teksteve, 

vizatimeve dhe imazheve me ane te 

rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet 

e informacionit te ofruara permes rrjeteve 

telematike (perfshire Internetin), 

perkatesisht transmetimi i lajmeve, 

mesazheve, te dhenave, imazheve dhe 

dokumenteve; Sherbimet e ofruesve te 

rrjetit telematik, perkatesisht ofrimi i 

aksesit ne informacion, e arritshme ne 

rrjetet telematike, perfshire Internetin; 

Ofrimi i forumeve elektronike dhe 

dhomave te bisedave ne rrjetet telematike, 

perfshire internetin, ne lidhje me gatimin; 

Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga 

kompjuteri dhe televizioni; Transmetimi 

televiziv, kabllor dhe radio, perfshire 

lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne 

mediat mesimore dhe edukative ne 

internet, ne veçanti njesite arsimore te 

multimedias; Ofrimi i aksesit ne 

programet kompjuterike/softuer dhe 

media mesimore (e shkarkueshme) e 

ofruar ne rrjetet telematike, perfshire 

internetin; Leasing e kohes se hyrjes ne 

nje baze te dhenash kompjuterike; 

Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave 

ne rrjetet kompjuterike.  

41  Sherbime botuese; sherbime edukimi 

dhe trajnimi; sherbime mesimore; ofrimi i 

arsimit; ofrimi i mesimeve ne internet; 

organizimi dhe kryerja e mesimeve; 

sherbime per ofrimin e eventeve 

argetuese organizimi i eventeve per 

qellime kulturore dhe argetuese; sherbime 

te bisedave ne internet; prodhim video 

dhe audio; intervistim per qellime 

argetimi; programe televizive dhe radio.  

43  Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe 

pijeve; Sherbime te Barit, Kafenete, 

Restorantet, Lokale per pica, Bar-

rostiçeri, Lokale per akullore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/428 

(220)  15/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) FRESH 

(591)  jeshile; kafe 

(732)  FORTIFIN SHPK 

Rruga "Loni Ligori", Pallati Miketa 2000, 

Kati 1, nr.27, Kashar, Tiranë., AL 

(740) Albana Xhumari Bilbili 
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Rruga "Loni Ligori", Pallati Miketa 2000, 

Ap 2/1,  Kashar, Tiranë. 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale;oriz, makarona dhe 

petë;tapiokë dhe sago;miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat;bukë, ëmbëlsira dhe 

ëmbëlsira;cokollate;akullore, sorbeta dhe 

akuj të tjerë të ngrënshëm;sheqer, mjaltë, 

kripë, erëza, erëza, bimë të 

konservuara;uthull, salca dhe erëza të 

tjera;akull (ujë i ngrirë); pica, pite, 

sanduiçe;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/453 

(220)  22/04/2021 

(540)   

ARC 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale  

(300)  81,805  26/10/2020  JM 

(526 )  

(591)   

(732)  JNT Systems, Inc. 

1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, US 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.21/1, Tirane 

 

(511) 9  aparate kompjuterike cloud; 

pajisje kompjuterike për IA, të mësuarit 

automatik (machine learning), algoritmet 

e të mësuarit dhe analizën e të dhënave; 

softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm 

për IA, të mësuarit automatik (machine 

learning), algoritmet e të mësuarit dhe 

analizën e të dhënave; softuer për 

përdorim në hartimin dhe zhvillimin e 

algoritmeve të të mësuarit automatik 

(machine learning), rrjeteve të neuroneve 

të thella, analizën e të dhënave; biblioteka 

softuerësh për përdorim në hartimin dhe 

zhvillimin e algoritmeve të të mësuarit 

automatik (machine learning)dhe rrjeteve 

të neuroneve të thella; biblioteka 

softuerësh për përdorim në analizën e të 

dhënave; softuer grafik; drajver (driver) 

softuerësh; pajisje dhe softuer 

kompjuterik me performancë të lartë; 

njësi të përpunimit grafikë (GPU); çipe 

grafike kompjuterike; njësi të përpunimit 

të videove; njësi të përpunimit të audiove; 

Përpunues të Sinjalit Digjital; pajisje dhe 

softuer kompjuterik për dhënie imazhi, 

video dhe të dhënash; karta grafike; 

aparate për regjistrimin, transmetimin, 

marrjen dhe manipulimin e imazheve dhe 

të dhënave; pajisje dhe softuer 

kompjuterik për dhënie animacioni dhe 

video; pajisje dhe softuer për 

transmetimin e përmbajtjes, imazheve dhe 

të dhënave; pajisje kompjuterik, 

përkatësisht, njësi hyrëse, njësi dalëse, 

kontrollues të memories, kontrollues 

periferikë kompjuterikë dhe kontrollues 

grafikë; pajisje kompjuterik me 

performancë të lartë me karakteristika të 

veçanta për aftësi më të mirë për lojëra; 

softuer lojërash kompjuterike i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar; pajisje 

memorie kompjuterike; karta memorie; 

tabela memorie; module të memories 

kompjuterike; memorie kompjuterike e 

qëndrueshme; memorie elektronike; 

memorie grafike; servera rrjeti 

kompjuterik; pajisje aksesi në serverin e 

rrjetit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar për 

kontrollin dhe menaxhimin e 

aplikacioneve të serverit të aksesit; BIOS 

i shkarkueshëm (sistem bazë hyrje dhe 

dalje) bios programesh kompjuterike; 

softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm i 

sistemit operativ kompjuterik; softuer dhe 

firmuer kompjuterik të regjistruar dhe të 

shkarkueshëm për firmuer të programeve 

të sistemit operativ; softuerë lojrash 

kompjuterike të regjistruar dhe të 

shkarkueshëm dhe softuerë grafik 

kompjuterik 3D; biblioteka softuerësh të 
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shkarkueshëm dhe skedarë elektronikë të 

dhënash për përdorim në projektimin e 

qarqeve të integruar dhe 

gjysmëpërçuesëve; softuer i ndërfaqes së 

programimit të aplikacionit (API) për 

dhënien e imazhit, manipulimin dhe 

përpunimin e figurës; pajisje 

kompjuterike; qarqe të integruara; 

gjysmëpërçues; mikroproçesorë; njësi 

qendrore përpunimi (CPU); proçesorë të 

programueshëm; karta me qark të 

printuar; karta mëmë; tabela grafike; 

stacione pune kompjuterike; ekrane 

elektronike dhe kompjuterike; pajisje 

elektronike dhe kompjuterike për hyrje 

dhe dalje për kompjutera për media dhe 

ekrane; serverë kompjuterikë; super 

kompjutera; kompjutera me performancë 

të lartë.   

42  shërbime këshillimi teknik në fushat e 

arkitekturës së qendrës së të dhënave, 

zgjidhjeve kompjuterike cloud publike 

dhe private, dhe vlerësimit dhe zbatimit të 

teknologjisë dhe shërbimeve të internetit; 

projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, integrimi i 

mjediseve kompjuterike cloud private dhe 

publike; ofrim sistemesh kompjuterike 

virtuale, njësish të përpunimit grafik 

(GPUs) dhe mjedisesh kompjuterike 

virtuale përmes kompjuterizimin cloud 

(cloud computing) duke përfshirë 

platforma si shërbim; ofrim shërbimesh 

kompjuterike me bazë cloud në fushën e 

të mësuarit automatik (machine learning),  

të mësuarit automatik (machine learning) 

evolues, analizës së të dhënave dhe 

zhvillimit të rrjeteve të neuroneve të 

thella; ofrim shërbimesh komjuterizimi 

(computing) me bazë cloud ne fushën e të 

mësuarit automatik (machine learning), 

inteligjencës artificiale, algoritmeve të të 

mësuarit dhe analizës së të dhënave; 

ruajtja elektronike e të dhënave; softuerë 

superkompjuterizim (supercomputing) me 

bazë cloud për përdorim në fushat e 

inteligjencës artificiale, të mësuarit 

automatik (machine learning), të mësuarit 

të thellë, kompjuterizimit (computing) me 

performancë të lartë, kompjuterizimit 

(computing) të shpërndarë, virtualizimit, 

mësimit statistikor dhe analizave 

parashikuese; shërbime elektronike dhe 

interaktive për zhvillimin e lojërave 

multimediale; projektim softuerësh për 

përpunimin e imazheve; ofrim përdorimi 

të përkohshëm të programeve të pa-

shkarkueshme për vizualizim 3D, 

modelim 3D dhe dhënie 3D; ofrim 

përdorimi të përkohshëm të programeve 

të pa-shkarkueshme për rritjen e 

performancës së kompjuterit, për 

funksionimin e qarqeve të integruar, 

gjysmëpërçuesve, çipeve kompjuterike 

dhe mikro-proçesorëve, dhe për lojrat; 

ofrim përdorimi të përkohshëm të 

softuerëve të pa-shkarkueshme për 

përdorim si ndërfaqe programimi të 

aplikacionit (API); softuer si shërbim, 

përkatësisht ofrimi i një superkompjuteri 

dhe platforme lojrash me bazë cloud. 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/454 

(220)  22/04/2021 

(540)   

HELIX 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  81,814  26/10/2020  JM 

(526 )  

(591)   

(732)  JNT Systems, Inc. 

1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, US 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 
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(511) 9  aparate kompjuterike cloud; 

pajisje kompjuterike për IA, të mësuarit 

automatik (machine learning), algoritmet 

e të mësuarit dhe analizën e të dhënave; 

softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm 

për IA, të mësuarit automatik (machine 

learning), algoritmet e të mësuarit dhe 

analizën e të dhënave; softuer për 

përdorim në hartimin dhe zhvillimin e 

algoritmeve të të mësuarit automatik 

(machine learning), rrjeteve të neuroneve 

të thella, analizën e të dhënave; biblioteka 

softuerësh për përdorim në hartimin dhe 

zhvillimin e algoritmeve të të mësuarit 

automatik (machine learning)dhe rrjeteve 

të neuroneve të thella; biblioteka 

softuerësh për përdorim në analizën e të 

dhënave; softuer grafik; drajver (driver) 

softuerësh; pajisje dhe softuer 

kompjuterik me performancë të lartë; 

njësi të përpunimit grafikë (GPU); çipe 

grafike kompjuterike; njësi të përpunimit 

të videove; njësi të përpunimit të audiove; 

Përpunues të Sinjalit Digjital; pajisje dhe 

softuer kompjuterik për dhënie imazhi, 

video dhe të dhënash; karta grafike; 

aparate për regjistrimin, transmetimin, 

marrjen dhe manipulimin e imazheve dhe 

të dhënave; pajisje dhe softuer 

kompjuterik për dhënie animacioni dhe 

video; pajisje dhe softuer për 

transmetimin e përmbajtjes, imazheve dhe 

të dhënave; pajisje kompjuterik, 

përkatësisht, njësi hyrëse, njësi dalëse, 

kontrollues të memories, kontrollues 

periferikë kompjuterikë dhe kontrollues 

grafikë; pajisje kompjuterik me 

performancë të lartë me karakteristika të 

veçanta për aftësi më të mirë për lojëra; 

softuer lojërash kompjuterike i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar; pajisje 

memorie kompjuterike; karta memorie; 

tabela memorie; module të memories 

kompjuterike; memorie kompjuterike e 

qëndrueshme; memorie elektronike; 

memorie grafike; servera rrjeti 

kompjuterik; pajisje aksesi në serverin e 

rrjetit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar për 

kontrollin dhe menaxhimin e 

aplikacioneve të serverit të aksesit; BIOS 

i shkarkueshëm (sistem bazë hyrje dhe 

dalje) bios programesh kompjuterike; 

softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm i 

sistemit operativ kompjuterik; softuer dhe 

firmuer kompjuterik të regjistruar dhe të 

shkarkueshëm për firmuer të programeve 

të sistemit operativ; softuerë lojrash 

kompjuterike të regjistruar dhe të 

shkarkueshëm dhe softuerë grafik 

kompjuterik 3D; biblioteka softuerësh të 

shkarkueshëm dhe skedarë elektronikë të 

dhënash për përdorim në projektimin e 

qarqeve të integruar dhe 

gjysmëpërçuesëve; softuer i ndërfaqes së 

programimit të aplikacionit (API) për 

dhënien e imazhit, manipulimin dhe 

përpunimin e figurës; pajisje 

kompjuterike; qarqe të integruara; 

gjysmëpërçues; mikroproçesorë; njësi 

qendrore përpunimi (CPU); proçesorë të 

programueshëm; karta me qark të 

printuar; karta mëmë; tabela grafike; 

stacione pune kompjuterike; ekrane 

elektronike dhe kompjuterike; pajisje 

elektronike dhe kompjuterike për hyrje 

dhe dalje për kompjutera për media dhe 

ekrane; serverë kompjuterikë; super 

kompjutera; kompjutera me performancë 

të lartë.   

42  shërbime këshillimi teknik në fushat e 

arkitekturës së qendrës së të dhënave, 

zgjidhjeve kompjuterike cloud publike 

dhe private, dhe vlerësimit dhe zbatimit të 

teknologjisë dhe shërbimeve të internetit; 

projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, integrimi i 

mjediseve kompjuterike cloud private dhe 

publike; ofrim sistemesh kompjuterike 

virtuale, njësish të përpunimit grafik 

(GPUs) dhe mjedisesh kompjuterike 

virtuale përmes kompjuterizimin cloud 

(cloud computing) duke përfshirë 
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platforma si shërbim; ofrim shërbimesh 

kompjuterike me bazë cloud në fushën e 

të mësuarit automatik (machine learning),  

të mësuarit automatik (machine learning) 

evolues, analizës së të dhënave dhe 

zhvillimit të rrjeteve të neuroneve të 

thella; ofrim shërbimesh komjuterizimi 

(computing) me bazë cloud ne fushën e të 

mësuarit automatik (machine learning), 

inteligjencës artificiale, algoritmeve të të 

mësuarit dhe analizës së të dhënave; 

ruajtja elektronike e të dhënave; softuerë 

superkompjuterizim (supercomputing) me 

bazë cloud për përdorim në fushat e 

inteligjencës artificiale, të mësuarit 

automatik (machine learning), të mësuarit 

të thellë, kompjuterizimit (computing) me 

performancë të lartë, kompjuterizimit 

(computing) të shpërndarë, virtualizimit, 

mësimit statistikor dhe analizave 

parashikuese; shërbime elektronike dhe 

interaktive për zhvillimin e lojërave 

multimediale; projektim softuerësh për 

përpunimin e imazheve; ofrim përdorimi 

të përkohshëm të programeve të pa-

shkarkueshme për vizualizim 3D, 

modelim 3D dhe dhënie 3D; ofrim 

përdorimi të përkohshëm të programeve 

të pa-shkarkueshme për rritjen e 

performancës së kompjuterit, për 

funksionimin e qarqeve të integruar, 

gjysmëpërçuesve, çipeve kompjuterike 

dhe mikro-proçesorëve, dhe për lojrat; 

ofrim përdorimi të përkohshëm të 

softuerëve të pa-shkarkueshme për 

përdorim si ndërfaqe programimi të 

aplikacionit (API); softuer si shërbim, 

përkatësisht ofrimi i një superkompjuteri 

dhe platforme lojrash me bazë cloud.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/462 

(220)  27/04/2021 

(540)   

NISHA 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  JETHARAM GEHLOT 

101, SHREE WHIDE HEIGHTS 

APARTMENT, SARASWATI NAGAR, 

HIRAWADI ROAD, PANCHAVATI, 

NASHIK, PIN CODE - 422003. STATE - 

MAHARASHTRA, COUNTRY - 

INDIA, IN 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 3  Maska bukurie (maska për flokë 

të përgatitura me henna ose pudër henna); 

henna [bojë kozmetike]; ngjyrues dhe 

bojra për flokë; detergjentë; preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie; preparate kozmetike 

dhe tualeti; preparate pastruese; produkte 

për pastrim; kozmetikë; preparate për 

lustrim; preparate për depilim; preparate 

zbardhuese; preparate gërryese; parfume; 

vajra esencial; preparate për kujdesin ndaj 

lëkurës; krem; locione; sapunë; shampo; 

vajra për flokë; locione për flokë; xhel për 

flokë; vajra për banjo, përveçse për 

përdorim mjekësor; deodorant dhe anti-

djersë për përdorim personal; produkte 

për pastrimin e dhëmbëve; preparate për 

pastrimin e duarve; preparate për 

pastrimin e fytyrës; preparate për 

trajtimin e flokut dhe balsam për flokët; 

ngjyrues për flokë me bazë amoniaku.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/463 

(220)  27/04/2021 

(540)   

YUTIKA 
 

(551) Marke fjale 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  JETHARAM GEHLOT 

101, SHREE WHIDE HEIGHTS 

APARTMENT, SARASWATI NAGAR, 

HIRAWADI ROAD, PANCHAVATI, 

NASHIK, PIN CODE - 422003. STATE - 

MAHARASHTRA, COUNTRY - 

INDIA, IN 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 3  Maska bukurie (maska për flokë 

të përgatitura me henna ose pudër henna); 

henna [bojë kozmetike]; ngjyrues dhe 

bojra për flokë; detergjentë; preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie; preparate kozmetike 

dhe tualeti; preparate pastruese; produkte 

për pastrim; kozmetikë; preparate për 

lustrim; preparate për depilim; preparate 

zbardhuese; preparate gërryese; parfume; 

vajra esencial; preparate për kujdesin ndaj 

lëkurës; krem; locione; sapunë; shampo; 

vajra për flokë; locione për flokë; xhel për 

flokë; vajra për banjo, përveçse për 

përdorim mjekësor; deodorant dhe anti-

djersë për përdorim personal; produkte 

për pastrimin e dhëmbëve; preparate për 

pastrimin e duarve; preparate për 

pastrimin e fytyrës; preparate për 

trajtimin e flokut dhe balsam për flokët; 

ngjyrues për flokë me bazë amoniaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/473 

(220)  28/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; kafe; e bardhe; blu; jeshile. 

(732)  ELKA S.A., 

Vrisera, Gjirokaster, Shqiperi, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 30  Krem kakao me lajthi, krem 

arre, krem bajame; mjalte, miell, miell 

dhe pergatitjet e bera nga dritherat; pluhur 

pjekje, paste dhe embelsira; pije me baze 

orizi; pije me baze çokollate; pije me baze 

tershere; pije me baze çaji; melase, maja, 

kripe, mustarde; uthull; salcat (erezat); 

buke e mbushur me çokollate dhe/ose 

kakao dhe/ose lajthi, ushqime te lehta 

bere me çokollate.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/534 

(220)  17/05/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; e zeze. 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 

NY 10601, U.S.A, US 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

(511) 3  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 jo-

mjekësor, sapun deodorant, sapun kundër 

djersës;sapun për të larë trupin;skrab 

(pastrues) për trupin;skrab (pastrues) për 

fytyrën;scrab (pastrues) për 

duart;preparate jo-mjekësore për 

banjë;Kundra djersë dhe deodorante për 

përdorim personal;locione dhe balsam pas 

rrojës;locione për kujdesin e 

lëkurës;preparate jo mjekësore për 

kujdesin e lëkurës, kremra dhe 

locione;hidratues lëkure jo 

mjekësor;pastrues tonik per 

fytyren;kremra dhe serume;vaj 

masazhi;kremra masazhi;vajra 

esencial;aromë për 

ambiente;temjan;potpuri 

(aroma);preparate për aromatizimin e 

ajrit;shkopinj aromatizues;kokrra për 

banjë;Preparate për kujdesin e 

thonjve;Manikyr dhe heqës për 

manikyr;Makijazh;Preparate jo-mjekësore 

për tualet;Preparate për kujdesin e 

flokëve;Preparate për stilimin e 

flokëve;Locion për flokët;llak 

flokësh;shampo;zbutës për flokët;xhel për 

flokët;shkumë për flokët;zbutës për 

buzët;locion kozmetik për të marrë 

rreze;vajra dhe locione për të marrë 

rreze;kuti buzëkuqi;Sprej për 

trupin;hidratues për lëkurën.  

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 

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 
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pjesën e poshtme të këmbës; rrëshqitëse 

me rrota (skateboard); ski; çizme për 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; 

video-lojra; ski për ujë; lodra për të 

luajtur në ujë;  pajisje dhe aksesorë për 

ndritje peshash; lodra me kurdisje; çantë 

për joga; blloqe për joga; jastëk për joga; 

rrip për joga.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/555 

(220)  21/05/2021 

(540)   

DELL EMC 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, 78682 

Texas, United States, US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 9  Harduer (kompjuter-); 

kompjutera; softuer; servera kompjuteri; 

kompjutera tavoline; kompjutera libër 

(notebook); kompjutera laptop; monitorë 

kompjuterash; harduere memorie 

kompjuterike; softuere operative 

kompjuterike; harduere rrjeti 

kompjuterik; harduere serveri për akses 

në rrjet; NAS (ruajtje bashkëngjitur 

rrjetit); softuere operative; tableta PC; 

kompjutera personal; kompjutera që 

mbahen në dorë; monitorë televizori 

(TV); printera; skanera; makineri faksi; 

stacion lidhës kompjuteri; bateri; karikues 

baterish; adaptorë të energjisë; kufje; 

projektorë; altoparlantë; kontrollues pa 

tela për të monitoruar dhe kontrolluar në 

distancë funksionin dhe statusin e 

pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, 

elektronike dhe mekanike; drive për disqe 

të ngurta (hard disk); drive për CD rom; 

drive për video disqesh digjitale; drive 

për disqe optike; pajisje periferike 

kompjuterike; tastiera; maus kompjuteri; 

procesorë komunikimi; procesorë 

modulimi të kodit puls; modema; drive 

kaseta; karta PC; karta memorieje; karta 

smart; karta Ethernet; pajisje memorieje; 

karta shtesë për kompjutera; borde 

memorieje;  çipa qarku të integruar të 

memorjes elektronike; kabllo elektrike; 

kabllo audio; kabllo komunikimi; kabllo 

energjie;  lidhës kabllor; përshtatës 

kabllor; lidhësa kabllor koaksial; lidhës 

elektriciteti; lidhës koaksial; lidhës 

energjie; lidhës elektrikë; lidhës 

elektronikë; lidhës përshtatës (elektrikë-); 

lidhës pa tel (elektriciteti); softuere të 

dobishëm; paketa softueri kompjuterik; 

pajisje për ruajtjen e të dhënave; aparate 

ruajtjeje të dhënash; aparate për 

përpunimin e të dhënave; softuere 

kompjuterike për të mundësuar marrjen e 

të dhënave; procesorë të dhënash; 

procesorë video; procesorë tingulli; 
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procesorë zëri; procesorë (njësi procesimi 

qëndrore); rrjete të dhënash; rrjete 

kompjuterike; rrjete transmetimi të 

dhënash; memorie kompjuterike; 

memorie elektronike; memorie disku; 

memorie të jashtme për telefona celularë; 

memorie për përdorim me kompjutera; 

drive për ruajtjen e të dhënave optike; 

aparate për ruajtjen e të dhënave; softuere 

për përpunimin e të dhënave;  softuere 

kompjuterike për përpunimin e 

informacionit të tregut; softuere 

kompjuterike për të mundësuar ofrimin e 

informacionit nëpërmjet Internetit; 

softuere kompjuterike për të mundësuar 

ofrimin e informacionit nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimit; njësi ruajtje 

(backup) për mbrojtjen e të dhënave; 

softuere kompjuterike; softuere 

menaxhimi të rrjetit; softuere 

telekomunikimi; softuere operative të 

serverit të aksesit në rrjet; softuer 

kompjuterik për menaxhimin e 

dokumentit; pajisje për ruajtjen e 

memories; aparate ruajtjeje për të dhënat 

kompjuterike; aparate ruajtjeje për 

programet kompjuterike; softuer aplikimi 

i kompjuterit personal për menaxhimin e 

sistemeve të kontrollit të dokumentit; 

softuer kompjuterik për mbledhjen e të 

dhënave pozicionuese; softuer 

kompjuterik për analizimin e 

informacionit të tregut; softuere për 

kërkimin dhe marrjen e informacionit 

përmes një rrjeti kompjuterik; softuer 

kompjuterik për krijimin e databazave 

kërkuese të informacionit dhe të dhënave; 

harduer kompjuterik; softuere aplikimi 

për shërbime të resë informatike (cloud 

computing); softuere të ndërfaqes 

kompjuterike; softuere kompjuterike për 

kontrollimin dhe menaxhimin e 

aplikacioneve të aksesit të serverit; 

programe kompjuterike për menaxhimin e 

projektit; aplikacione softueresh 

kompjuterike;  aplikacione softueresh 

kompjuterike, të shkarkueshme; softuere 

të menaxhimit të rrjetit; pajisje 

audiovizuale dhe të teknologjisë së 

informacionit; media për ruajtjen e të 

dhënave.  

37  Shërbime instalimi, mirëmbajtjeje dhe 

riparimi të harduerit kompjuterik; 

shërbime mirëmbajtjeje dhe riparimi të 

rrjeteve të komunikimit të të dhënave; 

shërbime mirëmbajtjeje dhe riparimi të 

harduerit për aparatet e përpunimit të të 

dhënave; shërbime instalimi të pjesëve të 

ruajtjes; shërbime riparimi për pajisje 

biznesi elektronike; shërbime instalimi të 

sistemeve kompjuterike; shërbime 

mirëmbajtjeje dhe riparimi të 

instrumentave; harduere kompjuterike 

(shërbime instalimi, mirëmbajtjeje dhe 

riparimi të-); shërbime instalimi të 

rrjeteve kompjuterike; shërbime 

azhornimi të harduerit kompjuterik; 

shërbime instalimi të instrumentave të 

rrjetit të komunikimeve; shërbime të 

mirëmbajtjes dhe riparimit të rrjeteve 

kompjuterike; shërbime të mirëmbajtjes 

dhe riparimit të rrjeteve të komunikimit të 

të dhënave; shërbime të instalimit të 

aparateve të rrjetit të të dhënave; 

shërbime instalimi, mirëmbajtje dhe 

riparimi të pajisjeve dhe makinerive të 

zyrës; shërbime instalimi të harduerëve të 

sistemeve kompjuterike; shërbime 

instalimi të sistemeve informative të 

kompjuterizuara; shërbime mirëmbajtjeje 

dhe riparimi të sistemeve të komunikimit; 

shërbime këshillimi në lidhje me 

instalimin e pajisjes audiovizuale; 

shërbime këshillimi në lidhje me 

instalimin e pajisjes së komunikimit; 

shërbime këshillimi në lidhje me 

instalimin e pajisjes së sigurisë dhe 

ruajtjes;  shërbime këshillimi në lidhje me 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjes 

mekanike dhe elektrike; shërbime 

informacioni (riparim-); shërbime 

informacioni në lidhje me mirëmbajtjen e 

sistemeve të sigurisë; shërbime 

informacioni në lidhje me instalimin e 
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sistemeve të sigurisë; shërbime ofrimi të 

informacionit në lidhje me mirëmbajtjen e 

sigurisë dhe riparimin; shërbime ofrimi të 

informacionit në lidhje me riparimin ose 

mirëmbajtjen e makinerive të printimit; 

shërbime ofrimi të informacionit në lidhje 

me riparimin ose mirëmbajtjen e 

aparateve dhe makinerive të 

telekomunikimit; shërbime ofrimi të 

informacionit në lidhje me riparimin ose 

mirëmbajtjen e aparateve dhe makinerive 

të zyrës; shërbime këshillimi në lidhje me 

instalimin e kompjuterave.   

42  Shërbime kompjuteri; shërbime 

ruajtje rezervë (backup) kompjuterike në 

distancë; shërbime instalimi të firmëare; 

shërbime dizenjimi, zhvillimi dhe zbatimi 

të softuerit; shërbime instalimi, riparimi 

dhe mirëmbajtjeje të softuerit 

kompjuterik; shërbime këshillimi dhe 

konsultimi për softuerin dhe harduerin 

kompjuterik; shërbime këshillimi në 

fushën e harduerit kompjuterik dhe 

softuerit kompjuterik; shërbime 

këshillimi në dizenjimin dhe zhvillimin e 

harduerit kompjuterik; shërbime 

këshillimi dhe konsultimi në lidhje me 

harduerin kompjuterik; shërbime 

këshillimi në lidhje me sistemet 

kompjuterike; shërbime këshillimi në 

lidhje me dizenjimin e sistemeve 

kompjuterike; shërbime këshillimi në 

lidhje me dizenjimin e softuerit 

kompjuterik;  shërbime ndihmëse teknike 

të softuerit kompjuterik; shërbime 

ndihmëse të teknologjisë së 

informacionit; shërbime këshillimi në 

fushën e rrjeteve të resë informatike 

(cloud computing) dhe aplikacioneve; 

reja informatike (cloud computing); 

shërbime këshillimi për softuerin dhe 

harduerin kompjuterik; shërbime 

zhvillimi, programimi dhe zbatimi të 

softuerit; shërbime të zbatimit të 

programeve kompjuterike në rrjete; 

shërbime zbatimi të programeve 

kompjuterike të softuereve; shërbime 

dizenjimi dhe zhvillimi të harduereve 

kompjuterike; shërbime të rrjetit 

kompjuterik; shërbime të zhvillimit të 

softuerit kompjuterik për të tjerët; 

shërbime dizenjimi, mirëmbajtje, dhënie 

me qera dhe përditësuese të softuerit 

kompjuterik; shërbime instalimi, 

mirëmbajtjeje, riparimi dhe servisi të 

softuerit kompjuterik; këshillim teknik në 

lidhje me instalimin dhe mirëmbajtjen e 

softuerit kompjuterik; zgjidhja e 

problemeve të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; shërbime të migrimit të të 

dhënave; shërbime të resë informatike 

(cloud computing); shërbime të 

këshillimit teknik në lidhje me 

teknologjinë e informacionit; shërbime 

këshillimi dhe informacioni në lidhje me 

infrastrukturën dhe arkitekturën e 

teknologjisë së informacionit; dizenjim 

dhe zhvillim të arkitekturës së softuerit 

kompjuterik; dizenjim dhe zhvillim të 

arkitekturës së harduerit kompjuterik; 

shërbime hostimi të platformave në 

internet; shërbime programimi të 

softuereve për platforma interneti; 

shërbime këshillimi në lidhje me 

dizenjimin e faqeve kryesore dhe faqeve 

të internetit; shërbime për riparimin e të 

dhënave; shërbime për dekodimin dhe 

enkriptimin e të dhënave; shërbime për 

enkriptimin, dekriptimin dhe vërtetimin e 

informacionit, mesazheve dhe të dhënave; 

shërbime për dizenjimin dhe zhvillimin e 

të sistemeve të sigurisë të të dhënave 

elektronike; shërbimi këshillimi në fushën 

e sigurisë së kompjuterave; softueri si një 

shërbim [SaaS]; ofrimi i mjediseve 

kompjuterike nëpërmjet resë informatike 

[cloud computing]; ofrues të shërbimit të 

aplikacionit [ASP], konkretisht, hostimi i 

aplikacioneve të softuerit kompjuterik të 

të tjerëve; ofrimi i përdorimit të 

përkohshëm të aplikacioneve të 

softuereve të pa-shkarkueshëm të 

aksesueshëm nëpërmjet një faqe interneti; 

ofrimi i informacionit për dizajnin dhe 
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zhvillimin e softuerit, sistemeve dhe 

rrjeteve kompjuterike; platformë si një 

shërbim [PaaS]; dizenjimi dhe zhvillimi i 

softuerit kompjuterik; ofrimi i sistemeve 

kompjuterike virtuale përmes resë 

informatike [cloud computing]; shërbime 

për zhvillimin dhe testimin e metodave, 

algoritmave dhe softuereve informatike; 

shërbime për testimin e kompjuterave; 

shërbime për testimin e harduerit të 

kompjuterit; shërbime për testimin e 

programeve kompjuterike; shërbime për 

testimin e softuerit të kompjuterit; 

shërbime të testimit të pajisjes 

informatike; shërbime për testimin e 

sistemeve të përpunimit të të dhënave 

elektronike; shërbime monitorimi të 

sistemit kompjuterik; shërbime 

monitorimi të sistemeve të rrjetit; 

shërbime monitorimi të sistemeve 

kompjuterike përmes aksesit në distancë; 

shërbime diagnostikimi të kompjuterit; 

shërbime këshillimi dhe informacioni për 

softuerin kompjuterik; shërbime 

këshillimi dhe informacioni në lidhje me 

pajisjet periferike kompjuterike; shërbime 

informacioni në lidhje me teknologjinë e 

informacionit; shërbime për ofrimin e 

teknologjisë së informacionit;  shërbime 

dizenjimi dhe zhvillimi të softuerëve 

operativë për rrjete dhe servera 

kompjuterikë; shërbime mirëmbajtjeje të 

softuerit kompjuterik të përdorur për 

funksionimin e makinerive dhe aparateve 

mbushëse; shërbime dizenjimi dhe 

zhvillimi të softuerit për importimin dhe 

menaxhimin e të dhënave; shërbime të 

dhënies me qera të kompjuterave; 

shërbime për dhënien e informacionit në 

lidhje me teknologjinë e informacionit; 

përpilimi i informacionit në lidhje me 

teknologjinë e informacionit; shërbime të 

qerasë financiare (leasing) të sistemeve 

përpunuese të të dhënave; shërbime të 

qerasë financiare (leasing) të softuerëve 

kompjuterikë; shërbime të qerasë 

financiare (leasing) të programeve 

kompjuterikë; shërbime të qerasë 

financiare (leasing) të aparateve 

kompjuterikë; shërbime të qerasë 

financiare (leasing) të kompjuterave; 

shërbime të qerasë financiare (leasing) të 

pjesëve kompjuterike; shërbime të qerasë 

financiare (leasing) të pajisjeve 

kompjuterike; shërbime të qerasë 

financiare (leasing) të aksesit në një 

kompjuter; shërbime të qerasë financiare 

(leasing) të aksesit të kohës në një 

kompjuter; shërbime të arkivimit të të 

dhënave; shërbime të ruajtjes së të 

dhënave elektronike; shërbime konvertimi 

dhe dublikimi të të dhënave, shërbime 

kodimi të të dhënave; shërbime të sigurisë 

së të dhënave [fireëalls]; shërbime për 

programimin e kompjuterit për 

përpunimin e të dhënave; shërbime për 

dizenjim teknik dhe planifikim të rrjeteve 

të telekomunikimit; shërbime dizenjimi 

dhe planifikimi në lidhje me pajisjet e 

telekomunikimit; shërbime planifikimi, 

dizenjimi, zhvillimi dhe mirëmbajtjeje të 

faqeve të internetit online për palët e 

treta; shërbime këshillimi teknik në lidhje 

me kompjuterat; shërbime këshillimi 

teknik në lidhje me përpunimin e të 

dhënave; shërbimepër ruajtjen elektronike 

të përkohshme të informacionit dhe të 

dhënave; shërbime të analizimit të 

sistemeve (kompjuterike-); shërbime të 

analizimit të të dhënave teknike; shërbime 

të zhvillimi të zgjidhjeve të aplikacionit të 

softuerit kompjuterik; shërbime për 

instalimin dhe personalizimin e softuerit 

të aplikacioneve kompjuterike; shërbime 

të zhvillimit të faqeve të internetit; 

shërbime programimi të softuerëve 

operativë për serverat dhe rrjetet 

kompjuterike; infrastrukturë si një 

shërbim [IaaS]; shërbime të dizenjimit 

dhe zhvillimit të sistemeve të ruajtjes së 

të dhënave; shërbime të mirëmbajtjes së 

softuerit kompjuterik në lidhje me 

sigurinë e kompjuterit dhe parandalimin e 

rreziqeve të kompjuterit; shërbime për 
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përditësimin e softuerit kompjuterik në 

lidhje me sigurinë e kompjuterit dhe 

parandalimin e rreziqeve të kompjuterit; 

shërbime për ruajtje (backup) të të 

dhënave të diskut të ngurtë (hard drive) 

kompjuterik; shërbime sigurimi, 

mbrojtjeje dhe restaurimi të IT-së 

(teknologji informacioni); shërbime 

dizenjimi dhe zhvillimi të programeve të 

sigurisë së internetit;  shërbime për 

programimin e kompjuterit për sigurinë e 

të dhënave elektronike; shërbime 

dizenjimi dhe zhvillimi të sistemeve të 

sigurisë së të dhënave elektronike; 

shërbime të sigurisë së kompjuterit për 

mbrojtjen kundër aksesit të paligjshëm në 

rrjet; ofrimi i shërbime të të sigurisë për 

rrjetet kompjuterike, aksesit kompjuterik 

dhe transaksionet e kompjuterizuara; 

shërbime këshillimi, konsultimi dhe 

informacioni për IT (teknologji 

informacioni). 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/561 

(220)  25/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale  

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Renard GOSKOVA PF 

Tiranë, QTU (Kashar) Tiranë, AL 

(740) Sonila ELEZI 

Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V, 

Kati VI, Ap. 29, Tiranë 

(511) 14  Metale te çmuara; bizhuteri, 

gurë të çmuara dhe gjysëm të çmuar, ora, 

kapse kravate, byzylyk, vath, mbajtëse 

çelsash.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/575 

(220)  27/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) SINCE 1940 Raki Arre Premium 

Delicate and intense walnut flavor with 

double distilation done following the 

Albanin traditional way to preserve 

authenticity and characteristics; Original 

Albanian Recipe; 500 ML. 40%ALC/Vol; 

MATURED IN ALBANIA; PRODUCT 

OF ALBANIA. 

(591)  Kafe e errte; bezhe; e bardhe. 

(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; 

pije alkoolike te distiluara; brandy (raki)  
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(210)  AL/T/ 2021/596 

(220)  02/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) suites 

(591)  e bardhë; e verdhë e mbyllur 

(732)  H&A Law Firm Shpk 

Rruga e Barrikadave, Godina ''Turdiu 

Center'', Kati 6, Ap.4, Tiranë, AL 

(740) Idajet Çelaj 

Rruga e Barrikadave, Godina ''Turdiu 

Center'', Kati 6, Ap.4, Tiranë 

(511) 43  Shërbime të ofrimit të shtëpive 

të turistëve (vilave); Shërbime të pritjes 

për akomodim të përkohshëm 

(menaxhimi i nisjes dhe mbërritjeve).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/601 

(220)  03/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Monunious of 

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  OPTIMUM 3 

Korce Cerrave LESHNICE Zona 

kadastrale nr.2420, pasuria nr.108/167, 

Leshnice, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4 

(511) 33  Pije alkolike pervec birres  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/611 

(220)  04/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) €, 1.10 

(591)  E kuqe; e bardhe. 

(732)  Mon Cheri 

Tirane Kashar KASHAR Autostrada 

Tirane - Durres, Yrshek, Autostrada 

Tirane - Durres, Katund i Ri, rruga 

Dardania, Km. 5 , AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë në lidhje me pajisje te 

ndryshme shtëpiake,  pajisjet e kuzhinës, 

produkte kozmetike,  shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

pajisjet i shtepiake, detergjente, ene 

kuzhine, lodra per femije, aksesore , 

kozmetike/ publiciteti, reklamimi me 

porosi postare;marrja me qira e hapësirës 

reklamuese;marrja me qira e kohës 
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reklamuese në mediat e 

komunikimit;marrja me qira e tabelave 

rrugore (billboards);demonstrimi i 

mallrave;zhvillimi i koncepteve të 

reklamave;marketingu;prezantimi i 

mallrave në mediat e komunikimit për 

qëllime të shitjes me pakicë;reklamimi në 

radio.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/634 

(220)  10/06/2021 

(540)   

AGLAE 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LABORATOIRES BAILLEUL 

INTERNATIONAL SA 

RUE DE LYON 109, 1203 GENEVA, 

SWITERLAND, CH 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim 

Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane. 

(511) 5  Produkte farmaceutike, preparate 

mjekësore; kontraceptivë kimikë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/642 

(220)  11/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) elementi figurativ i shqiponjes, 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

(591)  e kuqe; e zezë; e bardhë 

(732)  Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Godina 

nr. 13, Tiranë, AL 

(740) Eljona Bylykbashi 

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Godina 

nr. 13, Tiranë, " ILD"  

(511) 45  Shërbime ligjore, ku përfshihen 

verifikimi i ankesave,hetimi i shkeljeve 

disiplinore,  fillimi i procedimit 

disiplinor, inspektim institucional në 

gjykata dhe prokurori, inspektim tematik 

pranë gjykatave dhe prokurorive, si dhe 

ofrimi të asistencës juridike ankuesve që 

paraqesin ankesa për subjete të hetimit 

disiplinor; Përgatitje e dokumenteve të 

ndryshme ligjore, ku përfshihen përgatitja 

e akteve shkresore me institucionet e 

ndryshme shtetërore për verifikimin e 

ankesave,  vendimeve për hetimin e 

shkeljeve disiplinore dhe vendimeve për 

fillim të hetimit disiplinor, raporte 

hetimi;Shërbime që lidhen me çështjet 

gjyqësore, ku përfshihen përgatitja  

mbrojtja dhe përfaqësimi në gjykatë i të 

gjitha çështjeve të lidhura me 

veprimtarinë e tij;Kërkime ligjore, ku 

përfshihen analiza të raporteve të 

performancës të gjykatave dhe 

prokurorive, standarde dhe modele të 

unifikuara të punës, analiza të impaktit të 

legjislacionit dhe propozime për 

ndryshime në ligj.  
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(210)  AL/T/ 2021/691 

(220)  22/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e kuqe; blu 

(732)  HACI MEHMET HASAR 

ZIRAAT BANKASI YANI Z.BURNU, 

INSTANBUL, TURQI, TR 

(740) ELENA BORICI 

RRUGA E KAVAJES, ISH-SHTEPIA 

BOTUESE NAIM FRASHERI, 

NDERTESA 80, HYRJA 1, KATI 5, 

TIRANE 

(511) 25  VESHJE SPORTIVE PER 

FEMRA, MESHKUJ, FEMIJE, 

CARCAFE, PESHQIRE, KEPUCE.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/692 

(220)  22/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 12  Goma për automobilë; goma për 

biҫikleta; veshje të jashtme për goma 

pneumatike; mbulesa për goma; goma për 

motoҫikleta; shirita gome ngjitës për 

riparimin e tubave të brendshëm; tuba të 

brendshëm për biҫikleta; tuba të 

brendshëm për motoҫikleta; tuba të 

brendshëm për goma pneumatike; tuba të 

brendshëm për rrota automjetesh; tuba të 

brendshëm për goma automjetesh; rrjeta 

valixhesh për automjete; goma 

pneumatike; pajisje riparuese për tuba të 

brendshëm; disqe për rrota automjetesh; 

shalë për biҫikleta; shalë për motoҫikleta; 

rripa sigurie për sediljet e automjeteve; 

segmente frenash për automjete; balestra 

për automjete;  transportues skish për 

makina; thumba për goma; thumba 

zbukurues për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, të forta, për rrota 

automjetesh; sipërfaqe gome për 

riprodhimin e gomave; sipërfaqe gome 

për automjete [rripa rul]; sipërfaqe gome 

për automjete [lloji traktor]; goma pa 

kamërdare për biҫikleta; goma pa 

kamërdare për motoҫikleta; valvula për 

goma automjetesh; goma për rrota 

automjetesh.  
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(210)  AL/T/ 2021/693 

(220)  22/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Marka konsiston ne paraqitjen 

origjinale dhe te stilizuara te elementeve 

"Hankook ventus iON" te cilet shkruhen 

me nje shkrim vecanerisht te stilizuar. 

(591)   

(732)  Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 12  Goma për automobilë; goma për 

biҫikleta; veshje të jashtme për goma 

pneumatike; mbulesa për goma; goma për 

motoҫikleta; shirita gome ngjitës për 

riparimin e tubave të brendshëm; tuba të 

brendshëm për biҫikleta; tuba të 

brendshëm për motoҫikleta; tuba të 

brendshëm për goma pneumatike; tuba të 

brendshëm për rrota automjetesh; tuba të 

brendshëm për goma automjetesh; rrjeta 

valixhesh për automjete; goma 

pneumatike; pajisje riparuese për tuba të 

brendshëm; disqe për rrota automjetesh; 

shalë për biҫikleta; shalë për motoҫikleta; 

rripa sigurie për sediljet e automjeteve; 

segmente frenash për automjete; balestra 

për automjete;  transportues skish për 

makina; thumba për goma; thumba 

zbukurues për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, të forta, për rrota 

automjetesh; sipërfaqe gome për 

riprodhimin e gomave; sipërfaqe gome 

për automjete [rripa rul]; sipërfaqe gome 

për automjete [lloji traktor]; goma pa 

kamërdare për biҫikleta; goma pa 

kamërdare për motoҫikleta; valvula për 

goma automjetesh; goma për rrota 

automjetesh.  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2019/209 

(540)  NGA E PARA -Extrem make 

over-Home edition 
(732)  MEDIA VIZION Sh.a 

Rrruga " Don Bosko", Nr.5, Tirane, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  05/03/2029 

(111)  21903 

(300)   

(510)  38  41, 

(526)  Extrem make over; Home edition 

(591)  -e zeze, portokalli; gri; e bardhe 

(740) Eriola Çollaku 

Rr. Niko Avrami, mbas shkolles 

"Ramazan Jerani", pallati "Eridess 55", 

shk.1, kati 8, Tirane, Shqiperi 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/710 

(540)  Gerid Clothing Style that you 

need 
(732)  Gëzim Shehu 

Lagja Nr.4, Rruga Tafil Buzi, Memaliaj, 

Tepelenë, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  02/08/2029 

(111)  21913 

(300)   

(510)  25, 

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

need. 

(591)  -e zeze, e bardhe 

(740) Gëzim Shehu 

Lagja Nr.4,Rruga Tafil 

Buzi,Memaliaj,Tepelenë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/120 

(540)  CONADpay 

(732)  CONAD – CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN 

SIGLA CONAD 

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

40129, IT 

(151)  09/07/2021 

(180)  13/02/2030 

(111)  21900 

(300)   

(510)  9, 35  36, 

(526)  pay 

(591)  - 

(740) Renata Leka 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/266 

(540)  ESSI Extra melmesa 

(732)  "ESSI" SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC-KOSOVA, 

KS 

(151)  02/07/2021 

(180)  10/04/2030 

(111)  21881 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Extra; melmesa 

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

portokalli; rozë 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/312 

(540)  Multishop.al 

(732)  Magazina e Ofertave 
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Lagjia Nr.14, Rruga "Ish Kenetes", 

Godina nr.pasurie 1/565, Durrës, AL 

(151)  07/07/2021 

(180)  17/04/2030 

(111)  21894 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Multishop.al 

(591)  -e kuqe; e bardhë; 

(740) Moreno Malevi 

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

Sh.40, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/468 

(540)  MIO MATERASSO 

(732)  Magazina e Ofertave 

Lagjia Nr.14, Rruga "Ish Kenetes", 

Godina nr.pasurie 1/565, Durrës, AL 

(151)  07/07/2021 

(180)  11/06/2030 

(111)  21885 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Materasso; Dormire sano per 

vivere meglio; Made in Italy; elementet 

figurativ te flamurit italian 

(591)  -blu; bardhë; e verdhë 

(740) Moreno Malevi 

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

Sh.40, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/475 

(540)  AON Always on 

(732)  AON SHPK 

Godine me nr.pasurie 1170/49, zona 

kadestrale 2105, Autostrada Tirane-

Durres Km. 8, Kashar-Tirane, Kashar, 

Tirane, AL 

(151)  09/07/2021 

(180)  15/06/2030 

(111)  21895 

(300)   

(510)  7, 9, 35, 37  40, 

(526)   

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

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/501 

(540)  PROSTAMAX 

(732)  Fortex Nutraceuticals Ltd. 

Suhodol, 10 Prohladen kat street, 1362 

Sofia, Bulgaria, BG 

(151)  05/07/2021 

(180)  23/06/2030 

(111)  21883 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI  

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, 

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/605 

(540)  cloudyhost 

(732)  Adion Gorani 

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Tish Daija, 

Hyrja 2, Ap 18, Kati 3, Tirane - Shqiperi., 

AL 

(151)  02/07/2021 

(180)  29/07/2030 

(111)  21882 

(300)   

(510)  38, 42  45, 

(526)  host 

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

(740) Vilson Duka 
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RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, 

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/610 

(540)  KESH Energjia e Shqipërisë 

(732)  Korporata Elektroenergjitike 

Shqiptare (Sh.a KESH) 

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

(151)  07/07/2021 

(180)  30/07/2030 

(111)  21884 

(300)   

(510)  40, 

(526)  Energjia e Shqipërisë 

(591)  -e verdhë P 20-60C; blu 319 U; e 

bruztë P 125-5 C3 

(740) Erion Marku 

Rr.Viktor Eftimiu, Blloku Vasil Shanto, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/649 

(540)  Crazy Red birre e kuqe BIRRA 

TIRANA pilsener 
(732)  Birra Tirana 

Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi 

Postar 1016, Tiranë, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  14/08/2030 

(111)  21912 

(300)   

(510)  32, 

(526)  birrë e kuqe pilsener, BIRRA 

(591)  -e bardhë; gold; e kuqe gradient - 

redish 

(740) Brisida Ademaj 

Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi 

Postar 1016, Tiranë 

 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/840 

(540)   

(732)  Green Coast 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, 

Apartamenti nr. 31 Tiranë, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  12/10/2030 

(111)  21905 

(300)   

(510)  36, 41, 43  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) Çeljeta Apostol 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, 

Apartamenti nr. 31 Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/841 

(540)  Green Coast- The Real Treasure 

of the Mediterranean 
(732)  Green Coast 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, 

Apartamenti nr. 31 Tiranë, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  12/10/2030 

(111)  21906 

(300)   

(510)  36, 41, 43  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) Çeljeta Apostol 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, 

Apartamenti nr. 31 Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/842 

(540)  Green Coast 
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(732)  Green Coast 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, 

Apartamenti nr. 31 Tiranë, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  12/10/2030 

(111)  21907 

(300)   

(510)  36, 41, 43  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) Çeljeta Apostol 

Njesia bashkiake nr.2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, 

Apartamenti nr. 31 Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/859 

(540)  GUSTOSAMENTE CONAD 

(732)  CONAD – CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, 

ITALY, IT 

(151)  09/07/2021 

(180)  20/10/2030 

(111)  21897 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Renata LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/888 

(540)  DON ROSARIO 

(732)  MONDIAL TRANS 

DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH 

DEPO E SHERBIMIT PYJOR, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  27/10/2030 

(111)  21901 

(300)   

(510)  30, 

(526)  CAFE 

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

verdhë 

(740) FATBARDHA BARDHI 

DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH 

DEPO E SHERBIMIT PYJOR 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/925 

(540)  XHIHANI SHA 

(732)  Xhihani sha 

Autostrada Kavajë-Durrës, Lagjia Nr.2 

Kavajë, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  10/11/2030 

(111)  21911 

(300)   

(510)  37, 

(526)  SHA 

(591)  -Portokalli; e zezë 

(740) Denisa Shtino 

Autostrada Kavajë-Durrës, Lagjia Nr.2 

Kavajë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/968 

(540)  etna Polimer 

(732)  EVEREST  IE 

Rr.17 Nëntori, nr.124, Kashar, 1050 

Tiranë, ALBANIA, AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  23/11/2030 

(111)  21902 

(300)   

(510)  16  40, 

(526)  Polimer 

(591)  -jeshile; ngjyre bizele 
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(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/989 

(540)  MONSTER ENERGY ZERO 

SUGAR 
(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 

92879, US 

(151)  09/07/2021 

(180)  26/11/2030 

(111)  21899 

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

(510)  32, 

(526)  ENERGY; ZERO SUGAR 

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.2/1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1000 

(540)  Sallameri KLEVI Shije e vertete 

Cilesi e garantuar 
(732)  Viktor Musteqja 

Durres Fushe Kruje LUZ Fshati Luz, 

Autostrada Fushe Kruje- Lezhe, km.2, 

pasuria nr.64/93, zona kadastrale 2537, 

AL 

(151)  09/07/2021 

(180)  02/12/2030 

(111)  21898 

(300)   

(510)  29, 

(526)  Sallameri; Shije e vertete; Cilesi e 

garantuar 

(591)  -kafe; e bardhë 

(740) Viktor Musteqja 

Durres Fushe Kruje LUZ Fshati Luz, 

Autostrada Fushe Kruje- Lezhe, km.2 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1043 

(540)  BIGALB GROUP 

(732)  Bigalb Group shpk 

Vaqarr, Gropaj, Z.Kadastrale 1867, 

Magazina Tirana Cash & Carry, Tiranë, 

Shqipëri., AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  17/12/2030 

(111)  21908 

(300)   

(510)  35, 

(526)  GROUP 

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

(740) Donalda Shoraj 

Vaqarr, Gropaj, Godina '' Tirana Cash & 

Carry'', kati 2, zyra ligjore, Tiranë, 

Shqipëri. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1161 

(540)  TOON BLAST 

(732)  Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games  

Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor, Kabatas 

Beyoglu, 34427 Istanbul, Turkey , TR 

(151)  07/07/2021 

(180)  30/12/2030 

(111)  21888 

(300)  2043411  31/07/2020  CA 

(510)  9  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1164 

(540)  TOON BLAST! 
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(732)  Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games  

Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor, Kabatas 

Beyoglu, 34427 Istanbul, Turkey , TR 

(151)  07/07/2021 

(180)  31/12/2030 

(111)  21887 

(300)  90086374  31/07/2020  US 

(510)  9  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/44 

(540)  AZOLAR 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, KROATIA, 

HR 

(151)  02/07/2021 

(180)  18/01/2031 

(111)  21879 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/52 

(540)  VEROLAX 

(732)  AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 

ANGELINI FRANCESCO 

A.C.R.A.F. S.P.A. 

Viale Amelia, 70 00181 Rome, Itali, IT 

(151)  12/07/2021 

(180)  21/01/2031 

(111)  21910 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami 

Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5, 

apt.25, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/55 

(540)  FOLLI FOLLIE 

(732)  FF IP s.r.l. 

Via Chiassi 103, 46100 - Mantova, Italy, 

IT 

(151)  07/07/2021 

(180)  21/01/2031 

(111)  21891 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 

2/1, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/83 

(540)  Kosherja 

(732)  Altin Basha 

Rezidenca '' Kodra e Diellit'', Rr. e 

Trendafilave, Nr.Pasurie 118/8/7+1-22, 

ZK 3292, Tirane., AL 

(151)  12/07/2021 

(180)  28/01/2031 

(111)  21909 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  -Blu e erret e perziere me lejla; e 

verdhe indiane; portokalli dhe jeshile. 

(740) Blerta Nesho 
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Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/84 

(540)  R&R Computer Services  

(732)  RIGELS KRAJA 

Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam 

Alla, Godina nr.2, Tirane – Shqiperi , AL 

(151)  02/07/2021 

(180)  28/01/2031 

(111)  21880 

(300)   

(510)  35  37, 

(526)  Computer Services 

(591)  -Blu; e bardhe. 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, 

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/95 

(540)  OPTOMED 

(732)  KLEVES JAZXHI 

Rr.Myslym Shyri P.9/1, prane BKT, 

Tiranë, AL 

(151)  07/07/2021 

(180)  29/01/2031 

(111)  21886 

(300)   

(510)  9, 35  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) MORENO MALEVI 

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

Sh.40, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/96 

(540)  KLEVES 

(732)  KLEVES JAZXHI 

Rr.Myslym Shyri P.9/1, prane BKT, 

Tiranë, AL 

(151)  09/07/2021 

(180)  29/01/2031 

(111)  21896 

(300)   

(510)  9, 35  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) MORENO MALEVI 

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

Sh.40, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/104 

(540)  PRENALACT 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, 

U.S.A., US 

(151)  07/07/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  21889 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/105 

(540)  KOVITAL SYNERGY 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, 

U.S.A., US 

(151)  07/07/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  21890 

(300)   
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(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/111 

(540)  OSTEOFIT 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, 

U.S.A., US 

(151)  07/07/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  21893 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/112 

(540)  SYNFOLINE 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, 

U.S.A., US 

(151)  07/07/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  21892 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 
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VENDIME TE DHOMES PER 

SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE 
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1 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “FERTIL PRO” e publikuar më 16/07/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2020/26 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: “DREAM PHARMA”, me adresë: Rruga TEODOR KEKO 

PALLATI ALES SHK2 AP 2, TIRANE, AL e përfaqesuar me autorizim nga Znj. 

OLETA ZGURI.  

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/488 

Data e depozitimit: 19/06/2020  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 5. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “Fapa Vital Anstalt”: me adresë: Eschnerstrasse 64, FL-9487 Gamprin-Bender, 

LI, përfaqesuar me autorizim nga Znj. Melina Nika. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 15/10/2020.   

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 143, 152, 153, 156 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 “FERTIL PRO” me numër 

aplikimi AL/T/2020/488, me aplikant shoqërinë “DREAM PHARMA”, për të gjitha 

mallrat e aplikuara dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj. 
  

 


