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Kodet INID dhe minimumi i  kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me: 

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes. 

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

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

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

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/ 2021/80 

(220)  27/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526) MORAVA; Prodhime të qumështit; 

1993 

(591)  e bardhë; blu; jeshile 

(732)  Agim Orhan PF  

 Lagjja Periferike, Rruga Korce - Bilisht, 

Km 9, Zona Kadastrale 2984, Nr. Pasurie 

161/79, Pojan, KORÇE, Korce, AL 

(740) Fabiol Orhan 

Lagjja Periferike, Rruga Korce - Bilisht, 

Km 9, Zona Kadastrale 2984, Nr. Pasurie 

161/79,Pojan,KORÇE,Korce 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale;oriz, makarona dhe 

noodles;tapiokë dhe sago;miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat;bukë, 

ëmbëlsira;cokollate;akullore, sorbeta dhe 

akuj të tjerë të ngrënshëm;sheqer, 

mjaltë;maja, pluhur pjekje;kripë, erëza, 

erëza, bimë të konservuara;uthull, salca 

dhe erëza të tjera;akulli (uji i ngrirë);pijet 

me kafe, kakao, çokollatë ose bazë 

çaji;drithërat e përgatitur për konsum 

njerëzor, për shembull, thekon tërshëre, 

patate të skuqura misri, elb i lëvozhgës, 

bulgur, musli;pica, pite, sanduiçe;arra të 

veshura me çokollatë;aromat, përveç 

vajrave esencial, për ushqim ose pije.  

31  Produkte të papërpunuara bujqësore, 

akuakulturore, hortikulturore dhe 

pyjore;drithëra dhe fara të papërpunuara 

dhe të papërpunuara;fruta dhe perime të 

freskëta, bimë të freskëta;bimë dhe lule 

natyrore; fidanë dhe fara për 

mbjellje;kafshë të gjalla;ushqime dhe pije 

për kafshët;malt drithërat e 

papërpunuar;frutat dhe perimet e freskëta, 

edhe pas larjes ose qërimit;mbetjet e 

bimëve;algat e papërpunuara;lëndë druri  

pa prerë;vezë të pllenuara për 

çelje;kërpudha të freskëta dhe 

tartufë;mbjellës për kafshët, për shembull, 

rërë aromatike, letër me rërë për kafshët 

shtëpiake.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/244 

(220)  02/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zeze 

(732)  Ndermarrja tregtare RIMIDA 

Graçanice, Livadhi, Kosove, KS 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 7  Makineri dhe pajisje makine, 

pajisje te motorrizuara per pune 

ndertuese, kopshtari dhe riparime kallaji, 

pajisje te motorrizuara per kopshtarine 

dhe vegla bujqesore, makine per 

perzierjen ebojrave, makienri  

konstruksioni, lavapjate, lavatrice, fshese 
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elektrike, pompa makine, pompa per 

ngrohjen e pajisjeve  

11  Aparate per ndricim, ngrohje, 

prodhim avulli, gatim ,pjekje, ftohje, 

tharje, ventilim, furnizim me uje dhe  per 

aparate sanitare dhe instalime , aksesore 

per pishina, tualet portable, tuba [pjese te 

instalimeve sanitare] / tuba uji per 

instalime sanitare, lavaman, instalim per 

sauna, elemente diellore per n grohje, 

aparate per ngrohje, stufa, oxhake, 

kaldaje, drita akuariumi dhe aparate 

filstruese, drita bicikletash, aparate per 

djegjen e gazit, bobina gazi, shenja te 

shndritshme, numra shtepie te 

shndritshme .  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/527 

(220)  17/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Strabilia; INSECTICIDE 

PROFUMED; EFFECTIVE AGAINST 

FLIES AND MOSQUITOS 

(591)  e kuqe; e zezë; e bardhë; blu; e 

verdhë; bezhë 

(732)  R.M. Sh.p.k. 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi, AL 

(740) Rahmi Mulla 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi 

(511) 1  Kimikatet e përdorura në 

industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

bujqësi, hortikulturë dhe pylltari;rrëshira 

artificiale të papërpunuara, plastika të 

papërpunuara;përbërje për shuarjen e 

zjarrit dhe parandalimin e 

zjarrit;substancat per rrezitje të lëkures 

dhe lëkures së kafshëve;stuko dhe 

mbushës të tjerë prej paste;plehra 

plehrash, plehra organike;përgatitjet 

biologjike për përdorim në industri dhe 

shkencë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/528 

(220)  17/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Strabilia; INSECTICIDE 

PROFUMED; EFFECTIVE AGAINST 

FLIES AND MOSQUITOS 

(591)  e kuqe; e zezë; e bardhë; blu; e 

verdhë; bezhë 

(732)  R.M. Sh.p.k 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi , AL 

(740) Rahmi Mulla,  

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi 

(511) 5  

fungicide;herbicide;pesticide;biocide;para

siticide;preparate për zhdukjen e 

paraziteve të bimëve dhe fungeve, mykut, 
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dhe brejtëseve e kafshëve që dëmtojnë 

bimët, bujqësine dhe kopshtarinë.  

7  makineri spraj (spërkatëse) për 

përdorim në spërkatjen bujqësore të 

herbicideve, fungicideve, pesticideve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/529 

(220)  17/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Strabilia; INSECTICIDE 

PROFUMED; EFFECTIVE AGAINST 

FLIES AND MOSQUITOS 

(591)  e kuqe; e zezë; e bardhë; blu; e 

verdhë; bezhë 

(732)  R.M. Sh.p.k 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi  , AL 

(740) Rahmi Mulla,  

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi 

(511) 5  preparate per perdorim 

farmaceutik dhe veterinar; preparate 

sanitare per perdorim 

mjekesore;substance dietetike te 

pershtatura per perdorim 

mjekesor,ushqim per 

femije;leukoplast,materiale per 

fashim;materiale per mbushje 

dhembesh,parafine per 

dhembet;dezifektante;preparate per 

shkaterrimin e paraziteve,fungicide, 

herbicide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/530 

(220)  17/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Strabilia; INSECTICIDE 

PROFUMED; EFFECTIVE AGAINST 

FLIES AND MOSQUITOS 

(591)  e kuqe; e zezë; e bardhë; blu; e 

verdhë; bezhë 

(732)  R.M. Sh.p.k 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi, AL 

(740) Rahmi Mulla 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi 

(511) 3  Deodorante për njerëz ose 

kafshë; kozmetikë; kozmetikë për kafshë 

kryesisht shtepiake; llak flokësh; paketa 

[sete] kozmetike; preparate kundra 

djersës; preparate për nxirrje nga dielli 

[kozmetikë]; preparate për parfumimin e 

ajrit; preparate për zhbllokimin e tubave 

të shkarkimit; preparate për rroje; 

preparate për pastrimin e llaqeve; 

preparate ondesh për flokë; preparate 

llustruese; preparate shkëlqimi; 

shkëlqyesa për mobilje dhe dysheme; 

spërkatësa per freskim të frymëmarrjes si 

vaporizuesa; vajra për parfume dhe 
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aroma; vajra për qëllime kozmetike; vajra 

për qëllime pastrimi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/542 

(220)  19/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) FOOD&DRINKS 

(591)  vishnje; e zezë; e bardhë 

(732)  GJEROVICA ARIFAJ P.F 

RR.KASTRIOTET, GARDEN CITY, 

P.4, TIRANE., AL 

(740) MISIRE GJANA 

RR.KAVAJES, NR.50, ISH-

VOLSVAGEN, ZYRA 214, TIRANE. 

(511) 30  Kafe;çaj;kakao;oriz;makarona 

dhe noodles;buke dhe produkte te 

miellit;pasta;çokollate;akullore;lengje te 

embla;embelsira;trileçe;kripe;stinore;erez

a; salca  

32  Pije jo-alkolike; birre; uje mineral dhe 

i gazuar; lengje frutash.  

33  Pije alkoolike dhe koktejle  

43  Sherbim i ofrimit te ushqimit dhe 

pijeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/544 

(220)  20/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  Strabilia; INSECTICIDE 

PROFUMED; EFFECTIVE AGAINST 

FLIES AND MOSQUITOS 

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

blu;  verdhë; bezhë 

(732)  R.M. Sh.p.k. 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi, AL 

(740) Rahmi Mulla 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4 para 

daljes Durrësit, Shqipëri 

(511) 2  Bojra, llaqe, llaqe;ruajtës kundër 

ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të 

drurit;ngjyrues;mordantë;rrëshira natyrore 

të papërpunuara;bojra në formë 

sprej/spërkatësi ose pluhuri për piktorë, 

dekoratorë, për printera dhe artistë  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca të 

tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, pastruese dhe 

gërryese; sapunë; parfumeri, vajra 

esencialë, locione për flokë; pasta 

dhëmbësh, ne formë sprej/spërkatësi ose 

jo.  

4  Vajra dhe yndyrna industriale; 

lubrifikantë; përbërje thithëse, 

lagështuese dhe lidhëse të pluhurit; 

karburantet (përfshirë lëngjet motorike) 

dhe ndriçuesa; qirinj dhe fitila për 

ndriçim.  

9  Aparate dhe instrumente shkencorë, 

detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, 
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sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), 

shpëtues dhe mësimdhënës; aparate dhe 

instrumente për përcjelljen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; 

aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës 

të të dhënave magnetike, disqe 

regjistruese; makinat automatike të shitjes 

dhe mekanizmat për aparatet që operojnë 

me monedha; arka, makina llogaritëse, 

pajisje për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, 

mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; 

artikuj ortopedikë; materiale për qepje 

plagësh.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, 

gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime 

sanitare.  

12  Mjete lëvizëse dhe aparate për lëvizje 

në tokë, ajër ose ujë.  

13  Armët e zjarrit, municione dhe 

projektila; lëndë plasëse; fishekzjarre.  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga 

këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiale të shtypura; 

material për lidhjen e librave; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për artikuj shkrimi 

ose shtëpiak; materiale të artistëve; furça 

bojrash; pajisje për zyre (përveç 

mobiljeve); materiale udhëzuese dhe 

mësimore (përveç aparateve); materiale 

plastike për paketim (nuk përfshihen në 

klasat e tjera); blloqe shtypshkronjash.  

17  Gomë, gutta-perka, gomë e 

ngjitëshme, asbest, mikë dhe mallra të 

bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat e tjera;plastika në 

formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim, paketim, ndalim dhe izolim të 

materialeve;tuba fleksibël, jo prej metali.  

21  Enë dhe pajisje shtëpiake ose kuzhine 

(jo prej metali të çmuar ose të veshura me 

to); krehër dhe sfungjer; furça (përveç 

furçave të bojës); materiale për prodhimin 

e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; 

xham i papunuar ose gjysëm i punuar 

(përveç xhamit të përdorur në ndërtim); 

enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile 

që nuk përfshihen në klasat e tjera .  

25  Veshje, këpucë, veshje për kokën.  

31  Produkte bujqësore, hortikulturore 

dhe pyjore dhe drithëra që nuk përfshihen 

në klasat e tjera; fruta dhe perime të 

freskëta; fara, bimë natyrore dhe lule; 

ushqime për kafshë; malt.  

35  Publicitet dhe reklama; menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksionet e 

zyrës.  

39  Transporti i mallrave; paketimi dhe 

magazinimi e mallrave; organizimi i 

udhëtimit.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; dhe akomodimi i përkohshëm.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/643 

(220)  14/06/2021 

(540)   

NEUTROGENA 

RETINOL BOOST 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RETINOL 

(591)   

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey Corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, USA, US 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, 

Tiranë, KUTIA POSTARE 8198 

(511) 3  Zbutësa për fytyrën, krem facial 

për sytë, serum për fytyrën dhe preparate 

për trajtime anti-plakje të fytyrës  

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

14 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/739 

(220)  05/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Saudia Dairy and Foodstuff 

Company (SADAFCO). 

P.O 5043 Jeddah 21422, Kingdom of 

Saudi Arabia, SA 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale; oriz, makarona dhe makarona 

të gjata (noodles); tapiokë dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, 

brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; 

çokollatë; akullore, akullore me lëngje 

frutash dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; 

sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë, aromatizuesa, erëza pikante, 

erëza të konservuara; uthull, salca dhe 

beharna të tjera; akull.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/740 

(220)  05/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Saudia Dairy and Foodstuff 

Company (SADAFCO). 

P.O 5043 Jeddah 21422, Kingdom of 

Saudi Arabia, SA 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale; oriz, makarona dhe makarona 

të gjata (noodles); tapiokë dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, 

brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; 

çokollatë; akullore, akullore me lëngje 

frutash dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; 

sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë, aromatizuesa, erëza pikante, 

erëza të konservuara; uthull, salca dhe 

beharna të tjera; akull.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/756 

(220)  08/07/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  Vlashent Sata and Dojna Mema 

Rr.Elbasanit, Pll. Fratari, Kulla 2, Ap.10 

E, Tirane, AL ;Rruga Mine Peza, 

pll.143/1, ap.3, Tirane, AL 

(740) Stela Uruci 

Rr. Tish Dahija, Kompleksi Kika 2, prane 

FRZ Bank, Komuna e Parisit. 

(511) 25  Veshje  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/760 

(220)  08/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) everyday; energy 

(591)  e zezë; e bardhë; mustardë 

(732)  EUGEN SKERMO  

Korce, Pojan Plase Ferme e Bleteve 

Morava, tek cezma e bardhe, Plase,  

Korce, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 30  Kafe;çaj;kakao oriz; kafe 

artificiale;tapiokë dhe sago;miell dhe 

preparate të bëra nga drithërat;pasta dhe 

ëmbëlsira;karamele;sheqer;mjaltë, 

melasë;maja;pluhur-

pjekjeje;kripë;mustardë;uthull, 

salcë;pasta;aroma;akull;dekorative për 

ëmbëlsira (karamele); sherbet.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/766 

(220)  08/07/2021 

(540)   

Mozzikflavors 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  2 EURO MUSIC L.L.C. 

Rruga ''Hasan Cerkini'', 26, Ferizaj, 

Republika e Kosoves, KS 

(740) Irma Cami  

Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.5, 

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

(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; 

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 
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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/ 2021/832 

(220)  23/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Ngjyrat gri; e verdhe; e bardhe; e 

zeze. 

(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) 35  Reklamimi mallrave dhe 

shërbimeve të shitjes së ushqimeve dhe 

pijeve nëpërmjet mediave televizive, 

radiofonike; gazetave; revistave; 

Internetit; mediave online, rrjeteve 

sociale; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

shitje e mallrave ushqimore me shumicë 

dhe pakicë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/881 

(220)  30/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  MP INVEST AG 

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, 

Switzerland , CH 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 43  Shërbime hotelerie, ofrim i 

ushqimit dhe pijeve; Shërbime të 

akomodimit të përkohshëm; Hotele; 

Kafene, dhoma çaji; Ofrimi i shërbimeve 

të sallave të pritjes; Agjensi udhëtimi, 

konkretisht rezervimi i dhomave të hotelit 
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për udhëtarë dhe akomodime të 

përkohshme; Shërbime për agjensi 

udhëtimi, konkretisht, kryerja e 

rezervimeve dhe prenotimeve për 

restorante dhe ushqime (vakte); Ofrimi i 

informacionit në lidhje me hotelet, 

akomodimin e përkohshëm dhe 

restorantet; Shërbime servirjeje 

konkretisht servirja e pijeve dhe 

ushqimeve për të ftuarit; Rezervimi, 

dhënia dhe marrja me qera e sallave, 

dhomave dhe hapësirave të takimit dhe 

konferencave;  Rezervimi, dhënia me qira 

e dhomave, sallave dhe hapësirave për 

seminare, bankete, koktejle dhe pritje; 

Dhënia me qera e mjeteve të nevojshme 

për evente dhe mjeteve të përkohshme për 

zyra dhe takime;  Dhënia me qera e 

karrigeve, tavolinave, mobiljeve të 

brendshme, burimeve pijesh, aparateve të 

ndriçimit, enëve të tavolinës dhe 

mobiljeve; Shërbime këshillimi (jo-

biznesi) në fushat e hotelerisë dhe 

restoranteve; Shërbime për ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve në restorante, bare 

verërash, braseri [brasseries - lloj 

restoranti francez], kafene, dyqane kafeje, 

bare ku mund të marrësh ushqim ose pije 

me vete (take-away); Shërbime për 

funksionimin e restoranteve; Shërbime 

restoranti, mense, bari dhe kafeneje; 

Shërbime restorantesh të lëvizshme, 

restorante që përfshijnë shpërndarjen e 

ushqimit në shtëpi; Restorante me vetë-

shërbim, shërbime restoranti për të marrë 

ushqim/pije me vete, shërbime fast-food 

dhe restorant non-stop, bare mëngjesi, 

bar-kafe, dyqane kafeje (Barista), bare për 

snack [ushqim midis vaktesh], bare për 

sallata;  Shërbime kateringu (duke 

përfshirë këshillimin në këtë fushë); 

Organizimi dhe drejtimi i banketeve; 

Shërbime të furnizimit me ushqime të 

përgatitura dhe pije për përdorim të 

menjëhershëm; Dhënia me qera e 

mbajtëseve, enëve, pajisjeve të tavolinës 

dhe pajisjeve të gatimit, si dhe dhënia me 

qera e mjeteve të nevojshme për 

industrinë e kateringut.    

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/884 

(220)  02/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e bardhe; jeshile; e verdhe; 

portokalli. 

(732)  ''Tirana Cash & Carry'' shpk 

Tiranë Vaqarr, Fshati Gropaj, Rruga 

Vaqarr, Zona Kadastrale nr.1867, Nr 

Pasurie 83-3 dhe 83-12, Magazina nr.1, 

Vaqarr, TIRANE, Tirane, AL 

(740) Anila Aliraj 

Tiranë Vaqarr, Fshati Gropaj, Rruga 

Vaqarr, Zona Kadastrale nr.1867, Nr 

Pasurie 83-3 dhe 83-12, Magazina nr.1, 

Vaqarr, TIRANE, Tirane 

(511) 30  Makarona, spageti, miell dhe 

preparate të bëra nga drithërat  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/891 

(220)  03/08/2021 

(540)   

SODERMIX 
 

(551) Marke fjale 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  INCOMED SHPK  

Tirane, Vaqarr, Lalm, Zona Kadastrale 

2376, Nr. Pasurie 103/17-ND dhe 103/17, 

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.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/892 

(220)  03/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e kuqe 

(732)  DOUBLE POWER SHPK  

Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga e 

Durresit, objekt me nr.16, Shk.4, Ap.4. 

Ap.25, Kati 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) 35  Sherbime shitje me shumice 

dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet 

faqeve te internetit te produkteve: Pajisje 

telekomunikacioni dhe IT, telefona 

celular, aksesore te ndryshem per 

celularet, pjese kembimi per celulare, 

produkte kompjuterike, kompjutera, pjese 

kembimi  per kompjutera, aksesore per 

kompjutera, produkte elektroshtepiake, 

produkte dhe pajisje muzikore; sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; shpërndarja e 

mostrave; reklamimi / publiciteti; 

marredheniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; 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]; informacion tregtar 

dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

marrja me qira e stendave të shitjes; 

optimizimi i motorëve të kërkimit për 

promovimin e shitjeve; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; hartimi i materialeve 

reklamuese; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të 
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ngjarjeve sportive.  

37  Sherbime instalimi dhe riparimi te 

telefonave;Sherbime instalimi dhe 

riparimi te kompjuterave;akordim i 

instrumenteve muzikore;informacion 

riparimi;Sherbime instalimi dhe riparimi i 

aparateve me ajër të 

kondicionuar;sherbime instalimi dhe 

riparimi i pajisjeve për ngrohje;sherbime 

instalimi dhe riparimi i pajisjeve 

elektrike;Instalimin, mirembajtjen dhe 

riparimin e makinerive;instalim dhe 

riparim i sistemeve të alarmit dhe 

vjedhjeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/901 

(220)  05/08/2021 

(540)   

BZ 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan, JP 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

(511) 12  Automjete dhe pjesët e tyre 

strukturore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/921 

(220)  18/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ENERGY DRINK; PREMIUM; 

250ml 

(591)  e bardhë; e kuqe; e zezë 

(732)  ELLEDII shpk 

Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia 

''Salo Halili", Rruga ''Myzafer Pipa'', nr 

pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91., AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

(511) 32  Pije jo alkoolike; pije energjike, 

pije freskuese, birre  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/922 

(220)  18/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Laser Clinic  
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(591)  gri; e bardhë 

(732)  Ergita Vrioni 

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Dora D' 

istria, Zona Kadastrale 8270, Nr Pasurie 

7/317, 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  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;shërbimet e 

stomatologjisë;shërbime spitalore;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/ 2021/930 

(220)  20/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e artë; e bardhë 

(732)  ARDIAN MUÇOLLARI 

Njesia Bashkiake nr.2, Rruga ''Jorgjia 

Truja'', Ndertese Private Nr.2, Tiranë, AL 

(740) ARDIAN MUÇOLLARI 

Njesia Bashkiake nr.2, Rruga ''Jorgjia 

Truja'', Ndertese Private Nr.2, Tiranë 

(511) 43  Shërbime për ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve; Shërbime të ofrimit 

të akomodimit të përkohshëm.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/939 

(220)  24/08/2021 

(540)   

KEN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 28  Lojëra; sende për të luajtur; 

aparate për video lojëra; artikuj 
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gjimnastike dhe sporti; dekorime për 

pemët e Krishtlindjeve; lodra; makina 

lodër; trena lodër; set lojërash me tren dhe 

të gjitha paisjet e një hekurudhe; 

personazhet e animuara si lodra; kafshë 

lodra; kukulla; zbukurime për 

Krishtlindje që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; lojëra me letra; lojëra elektronike; 

komardare për pishina; pishina; topa për 

të luajtur; maska lodra; patina me rrota; 

patina për akull; karta gërvishtëse për të 

luajtur lojëra fati; lodra me tulla ndërtimi; 

lodra pellushi; marioneta; tullumbace; 

pinjata; veshje për kukulla; balona; 

telefona celularë lodër; shkopa bejzbolli; 

mjete rrëshkitëse me rrota (skateboards); 

doreza për lojëra; motoçikleta të vogla 

lodra; shtëpi lodër për fëmijë; lodra që 

ecin duke hipur në to; rraketake për 

foshnja; çorape Krishtlindjesh për të futur 

dhurata; globa dëbore; lodër për bërjen 

dhe fryrjen e flluskave; lojë me bashkim 

pjesësh për të formuar figura (puzzles); 

barka lodër; trena lodër prej druri; pista 

garimi lodra; aeroplanë lodra; valixhe për 

makina lodër; ura lodër; lodra plastike për 

vaskë; letra bixhozi; pemë lodër; ndërtesa 

lodër; vata mbrojtëse për sporte; lodra 

muzikore; aparate për lojë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/940 

(220)  24/08/2021 

(540)   

HOT WHEELS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 28  Lojëra; sende për të luajtur; 

aparate për video lojëra; artikuj 

gjimnastike dhe sporti; dekorime për 

pemët e Krishtlindjeve; lodra; makina 

lodër; trena lodër; set lojërash me tren dhe 

të gjitha paisjet e një hekurudhe; 

personazhet e animuara si lodra; kafshë 

lodra; kukulla; zbukurime për 

Krishtlindje që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; lojëra me letra; lojëra elektronike; 

komardare për pishina; pishina; topa për 

të luajtur; maska lodra; patina me rrota; 

patina për akull; karta gërvishtëse për të 

luajtur lojëra fati; lodra me tulla ndërtimi; 

lodra pellushi; marioneta; tullumbace; 

pinjata; veshje për kukulla; balona; 

telefona celularë lodër; shkopa bejzbolli; 

mjete rrëshkitëse me rrota (skateboards); 

doreza për lojëra; motoçikleta të vogla 

lodra; shtëpi lodër për fëmijë; lodra që 

ecin duke hipur në to; rraketake për 

foshnja; çorape Krishtlindjesh për të futur 

dhurata; globa dëbore; lodër për bërjen 

dhe fryrjen e flluskave; lojë me bashkim 

pjesësh për të formuar figura (puzzles); 

barka lodër; trena lodër prej druri; pista 

garimi lodra; aeroplanë lodra; valixhe për 

makina lodër; ura lodër; lodra plastike për 

vaskë; letra bixhozi; pemë lodër; ndërtesa 

lodër; vata mbrojtëse për sporte; lodra 

muzikore; aparate për lojë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/949 

(220)  27/08/2021 

(540)   

DINOZOO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   
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(732)  Kellogg Company 

One Kellogg Square Battle Creek, 

Michigan 49016, USA, US 

(740) Kliton Stefani 

Rruga e Kavajës, Nr. 75/1, Tiranë 

(511) 30  Drithëra për mëngjes  
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(210)  AL/T/ 2020/218 

(540)  NASHI 

(732)  LANDOLL S.R.L. 

VIALE BIANCA MARIA 41, MILANO, 

ITALY, IT 

(151)  27/09/2021 

(180)  18/03/2030 

(111)  22150 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2020/988 

(540)  Pastiçeri InSeAn 

(732)  PULLUMB KURTI 

Durres Manez ARMATH Lagjia Armath, 

ndërtesë me nr.pasurie 34/107, zona 

kadastrale 1038, AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  26/11/2030 

(111)  22117 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)  Pastiçeri 

(591)  -e kuqe 

(740) Pullumb Kurti 

Durres Manez ARMATH Lagjia Armath 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/4 

(540)  One Under, Leather Design 

Atelier 
(732)  Marin Myftiu 

Rr. Naim Frasheri, P.61/3, Ap.30, Tiranë, 

AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  11/01/2031 

(111)  22123 

(300)   

(510)  18, 

(526)  Leather Design Atelier 

(591)  - 

(740) Marin Myftiu 

Rr. Naim Frasheri, P.61/3, Ap.30 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/56 

(540)  Peter Stuyvesant 

(732)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Route de France 17, 2926 Boncourt, 

Switzerland, CH 

(151)  20/09/2021 

(180)  21/01/2031 

(111)  22128 

(300)  42020518928  27/11/2020  PH 

(510)  34, 

(526)   

(591)  -blu; gri; e kuqe 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/86 

(540)  AC anisa collections 

(732)  Anisa Haroku 

Tirane nr. pasurie 6/411 1+1 zone 

kadastrale 82/10, hyrja 1, ap.1, AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  29/01/2031 

(111)  22122 

(300)   

(510)  40  41, 

(526)  collections 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Anisa Haroku 

Tirane nr. pasurie 6/411 1+1 zone 

kadastrale 82/10, hyrja 1, ap.1 
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(210)  AL/T/ 2021/125 

(540)  Pi&Ki 

(732)  ELKOS SHPK  

Rruga Dafinave,Nd 169, Tirane - Shqiperi 

., AL 

(151)  21/09/2021 

(180)  04/02/2031 

(111)  22134 

(300)   

(510)  3, 6, 16, 21, 29  30, 

(526)   

(591)  -e bardhe; ngjyre floriri (gold); 

vishnje. 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/139 

(540)  KULLA CREATIVES 

(732)  KULLA CREATIVES 

Rruga Hoxha Tahsim, Vila 

269/1.,Tirane,TIRANE,Tirane, AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  05/02/2031 

(111)  22121 

(300)   

(510)  42, 

(526)  CREATIVES 

(591)  -PANTONE 2965 XGC; 

PANTONE 548 C; PANTONE COOL 

GRAY 11 C 

(740) Fatjon Molla 

HAMDI SINA 03910051; Nd. 10; H. 7; 

Ap. 21; FARKË; SAUK; 1044; TIRANË, 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/210 

(540)  GOLDEN LABEL 

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food 

Co., Ltd. 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(151)  20/09/2021 

(180)  22/02/2031 

(111)  22125 

(300)   

(510)  30, 

(526)  GOLDEN 

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI  

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/216 

(540)  Arjani Travel 

(732)  ARJANI shpk 

Rruga Brigada e 11 Sulmuese, Pallati i Ri 

perballe Bashkise, Kati 1, Fier, AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  23/02/2031 

(111)  22116 

(300)   

(510)  39, 

(526)  Travel 

(591)  -e kuqe vjollcë; e bardhë; pikton 

blu 

(740) Arjan Hyka 

Rruga Brigada e 11 Sulmuese, Pallati i Ri 

perballe Bashkise, Kati 1, Fier 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/269 

(540)  Bar Pastiçeri Restorant "Sahati" 

(732)  Andi Canaj 

Rruga "Riza Cuka", nr. 045, Tirane, AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  05/03/2031 

(111)  22131 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)  Bar Pastiçeri Restorant 

(591)  - 

(740) Andi Canaj 

Rruga ''Riza Cuka'', nr.045, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2021/335 

(540)  Modea Rubinetteria 

(732)  GEORGAKIS SHPK 

Korce Bulgarec Dishnice, Rruga 

Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice., AL 

(151)  24/09/2021 

(180)  23/03/2031 

(111)  22139 

(300)   

(510)  11, 

(526)  rubinetteria 

(591)  -E bardhe; E zeze. 

(740) Anestis Georgakis 

Korce Bulgarec Dishnice, Rruga 

Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/343 

(540)  TOYOTA BEYOND ZERO 

(732)  TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan, JP 

(151)  21/09/2021 

(180)  25/03/2031 

(111)  22132 

(300)   

(510)  12, 35, 39  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/346 

(540)  SIGUPAS 

(732)  UNION DISTRIBUCION SERVIS 

ALBANIA SHPK 

Rruga e "Kavajes", ish stabilimenti 

"Mihal Duri", Hyrja 1, Kati 2, Tirane- 

Shqiperi., AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  29/03/2031 

(111)  22129 

(300)   

(510)  9  36, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/366 

(540)  COROLLA CROSS 

(732)  TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(151)  20/09/2021 

(180)  02/04/2031 

(111)  22118 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/369 

(540)  ESSE CHANGE DEMI 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  21/09/2021 

(180)  06/04/2031 

(111)  22137 

(300)   

(510)  34, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/370 

(540)  ESSE DEMI BLUE 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  20/09/2021 

(180)  06/04/2031 

(111)  22124 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/376 

(540)  ESSE CHANGE 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  21/09/2021 

(180)  06/04/2031 

(111)  22136 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/377 

(540)  PINE BLACK 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  20/09/2021 

(180)  06/04/2031 

(111)  22126 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/378 

(540)  THE ONE BLUE 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  21/09/2021 

(180)  06/04/2031 

(111)  22135 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/389 

(540)  La Suite Boutique Hotel 

(732)  DHURATA MARKU 

Rruga ''Jul Variboba'', Objekti 4-katesh, 

ZK.8160, pasuria me nr.2/20, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(151)  21/09/2021 

(180)  07/04/2031 

(111)  22138 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Boutique; Hotel 
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(591)  -kafe; mustardë; pana; bezhë 

(740) DHURATA MARKU 

Rruga ''Jul Variboba'', Objekti 4-katesh, 

ZK.8160, pasuria me nr.2/20, Tiranë, 

Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/396 

(540)  Nashville 

(732)  Wind River Tobacco Company, 

LLC 

4792 Potato House Court, Wilson, NC 

27893, US 

(151)  20/09/2021 

(180)  08/04/2031 

(111)  22130 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/447 

(540)  THE NEST LOUNGE & BAR 

(732)  The Nest Lounge & Bar SH.P.K 

Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati Nr.32, 

Shkalla Nr.6, Ap.42, Tirane, AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  21/04/2031 

(111)  22120 

(300)   

(510)  43, 

(526)  LOUNGE & BAR 

(591)  -e bardhë; e zezë; jeshile 

(740) ARSIGEN SELIMAJ 

Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati Nr.32, 

Shkalla Nr.6, Ap.42, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/490 

(540)  PLIS CAFFE 

(732)  Darjen Partalli 

Maqellare Lagjia ''Pavlica'', Rruga 

''Pocest-Maqellare'', Objekti me nr.12, 

DIBER, AL 

(151)  20/09/2021 

(180)  04/05/2031 

(111)  22127 

(300)   

(510)  25, 30, 35  43, 

(526)  CAFFE 

(591)  -e zezë; e bardhë; e verdhë në gold 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/540 

(540)  BRADE 

(732)  Glodian Baboçi 

Lagjia nr.18, Rruga Bisht Kamez, Objekt 

me nr. pasurie 16/98, Zona Kadastrale 

8511, Durres, Shqiperi, AL 

(151)  21/09/2021 

(180)  18/05/2031 

(111)  22133 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga "Pjeter BOGDANI'' TIRANE, 

SHQIPERIA 
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REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

30 

( 210 )  AL/T/ 2019/794 

(540)   

 

ÇASTE QË NA LIDHIN 

 

( 732 )  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

( 511 ) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe 

aksesit në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; transmetime televizive kabllore; 

transmetime radio; transmetime televizive; komunikime telefonike me celularë; dhënie 

interneti për dhoma komunikimi të njohura si chat-rooms; komunikime nga terminalet 

kompjuterike; komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave optike; komunikime me telegrame; 

komunikime me telefon; transmetime te imazheve dhe mesazheve nëpërmjet shërbimeve 

kompjuterike; komunikime nga terminalet kompjuterike; shërbime të bordit për buletinet 

elektronike; shërbimet elektronike online; transmetime të faksimileve; trasmetime të 

kartave të urimit online; informacion për telekomunikacionin; dërgimit të mesazheve; 

shërbimet e agjencive të lajmeve; komunikimet nëpërmjet telefonit; komunikimet 

nëpërmjet celularit; komunikimet radio; mundësimit të aksesit në bazën e të dhënave; 

ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; 

mundësinë e telekomunikimeve në një rrjet global kompjuterash; dhënien e aksesit të 

përdoruesve në një rrjet global kompjuterash; transmetimit me radio; dhënia me qera e 

kohës së aksesueshme në rrjetin global të kompjuterave; dhënia me qera e aparateve të 

faksimileve; dhënia me qera e aparateve të dërgimit të mesazheve; dhënia me qera e 

Modem-ave; dhënia me qera e mjeteve të telekomunikimit; marrja me qera e telefonave; 

transmetimeve satellitore; shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbimet pa 

tel si radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; shërbime të telekonferencës; 

komunikime nëpërmjet telegrameve; transmetime të telegrameve; shërbime telegrafike; 

komunikime telefonike; shërbime telefonike; shërbime të teleblerjeve; transmetime 

televizive; shërbime të teleteksit; transmetime të dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të 

urimit online; shërbime telefonike të postës me zë; transmetime wireless; 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2019/816 

(540)   
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( 732 )  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

( 591 )  -Magenta; e bardhë 

( 740 ) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

( 511 ) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe 

aksesit në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; transmetime televizive kabllore; 

transmetime radio; transmetime televizive; komunikime telefonike me celularë; dhënie 

interneti për dhoma komunikimi të njohura si chat-rooms; komunikime nga terminalet 

kompjuterike; komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave optike; komunikime me telegrame; 

komunikime me telefon; transmetime te imazheve dhe mesazheve nëpërmjet shërbimeve 

kompjuterike; komunikime nga terminalet kompjuterike; shërbime të bordit për buletinet 

elektronike; shërbimet elektronike online; transmetime të faksimileve; trasmetime të 

kartave të urimit online; informacion për telekomunikacionin; dërgimit të mesazheve; 

shërbimet e agjencive të lajmeve; komunikimet nëpërmjet telefonit; komunikimet 

nëpërmjet celularit; komunikimet radio; mundësimit të aksesit në bazën e të dhënave; 

ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; 

mundësinë e telekomunikimeve në një rrjet global kompjuterash; dhënien e aksesit të 

përdoruesve në një rrjet global kompjuterash; transmetimit me radio; dhënia me qera e 

kohës së aksesueshme në rrjetin global të kompjuterave; dhënia me qera e aparateve të 

faksimileve; dhënia me qera e aparateve të dërgimit të mesazheve; dhënia me qera e 

Modem-ave; dhënia me qera e mjeteve të telekomunikimit; marrja me qera e telefonave; 

transmetimeve satellitore; shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbimet pa 

tel si radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; shërbime të telekonferencës; 

komunikime nëpërmjet telegrameve; transmetime të telegrameve; shërbime telegrafike; 

komunikime telefonike; shërbime telefonike; shërbime të teleblerjeve; transmetime 

televizive; shërbime të teleteksit; transmetime të dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të 

urimit online; shërbime telefonike të postës me zë; transmetime wireless; 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2019/920 

(540)   
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( 732 )  BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland/IE, IE 

( 591 )  -blu, gri 

( 740 ) Arben Kryeziu  

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, Kutia Postare 8198 

( 511 ) 3 Preparate zbardhuese dhe substance të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastruese, zbutëse, fërkuese dhe gërryese; sapune; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë; pasta dhëmbësh. 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, 

ushqim për fëmijë; plastera, materiale për fashime plagësh; materiale për dhëmbët, dyllra 

dentare, dizinfektantë; insekticide, fungicide, herbicide. 10 Aparatura dhe instrumete 

kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificialë; artikuj 

ortopedikë; materiale qepëse. 16 Letër, kartone; materiale printimi; materiale lidhëse; 

fotografi; fiksuese;adezivë për qëllime fiksuese dhe mbajtëse shtëpiake; materiale artistike; 

furca pikture; makina shkrimi dhe pajisje zyre prej letre, përkatësisht letër, tabela reklamash 

prej letre ose kartoni, letër gjurmuese, letër kopjative, letër për aparate regjistruese, blloqe 

shënimesh, fletë letre (shkrimi), dosje për letra, mbajtëse për letra, kalendarë prej letre; 

materiale instruktimi dhe mësimore; materiale plastike për paketim; printime, bojë printimi. 

39 Transport, amballazhim dhe ruajtje e mallrave; 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2020/86 

(540)   

 

 
( 732 )  GLOBAL NET 

TIRANE, KASHAR, MEZEZ, LAGJIA FUSHE-MEZEZ, RRUGA DYTESORE 

TIRANE-DURRES, KM.1, ZYRA BRENDA PAJTONI BUSSINES CENTER, KATI 3, 

AL 

( 591 )  -e zezë; e kuqe C00; M00; Y00; K100; C15; M100; Y90; K10 

( 740 ) LORETA LULE 
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Tirane, Njesia Bashkiakte nr.5, Rruga Vaso Pasha, Ndertesa 34, kati perdhe 

( 511 ) 37 Instalim dhe riparim i alarmeve te zjarrit; Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike; Instalim dhe riparim telefoni; Instalim dhe riparim i sistemeve te alarmit ndaj 

vjedhesve; Instalim i sistemeve te vezhgimit; Instalim i sistemeve kundra zjarrit; 38 

Komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike;Sigurimi i lidhjeve te telekomunikacionit 

ne nje rrjet global kompjuterik;Sherbime bordesh buletini elektronik (sherbime 

telekomunikacioni);Sherbime njoftimi (radio, telefoni ose mjete te tjera te komunikimit 

elektronik);Sherbime telefonie;Sherbime telekonference;Sherbime te kursit ose bashkimit 

te telekomunikacionit;Sherbime te pergjigjes telefonike;Telefon (komunikim me ane te -) 

Telekomunikacion ( Informacion per -); 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2020/287 

(540)   

 

 
( 732 )  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

( 591 )  -e bardhë; e zezë; 

( 740 ) Krenar Loloçi 

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

( 511 ) 29 Peshk (jo i gjallë) dhe produkte të peshkut, në veçanti produkte të peshkut të 

konservuara në shishe; produkte të peshkut që janë të ngrira; substanca ushqimore me 

peshk për lyerjen e bukës ose ushqimeve të tjera; vajra ushqimor me prejardhje peshku 

(përveçse vaji i mëlcisë së merkucit); lëng peshku; peshk i kriposur; fileto peshku; peshk I 

konservuar në kanaçe; peshk i konservuar; ekstrakte peshku; peshk i gatuar; peshk i ngrirë; 

peshk i tymosur; peshk i marinuar. 
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KORRIGJIME (MARKA TE 

REGJISTRUARA)
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( 210 )  AL/T/ 2018/911 

( 540 )  GLOBAL REFINISH SYSTEM  

( 732 )  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111, Unitet  

States of America, US 

( 151 )  05/12/2019 

( 180 )  10/09/2028 

( 111 )  19892 

( 300 )   

( 510 )  2, 

( 526)    

( 591 )  -E bardhe; E zeze 

( 740 ) Aleksandra Mecaj 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane., 100 

 

 
 
 
 

 


