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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/ 2021/137 

(220)  05/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554)Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  HANKOOK & COMPANY 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.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/138 

(220)  05/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  HANKOOK & COMPANY 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 
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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.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/309 

(220)  16/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. 

Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting 

Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjiand 

District, Shanghai, 201612, China, CN 

(740) Irma Cami  

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

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

(511) 9  Transmetuesit e sinjaleve 

elektronik; radiot; antenat; instrumentet e 

navigimit; modemet; aparaturat e 

navigimit për automjete [kompjuter në 

bord]; pajisjet e navigimit satelitor; 

transponder; video telefonat; programet 

kompjuterike; shkarkime.   

38  Transmetimi i telegrameve; shërbimet 

e agjencisë së lajmeve, transmetimi radio, 

transmetim televiziv kabllor; dërgim i 

mesazhit; komunikimet me telefona 

celularë; komunikimet nga terminalet e 

kompjuterit; transmetim me kompjuter 

ndihmës të mesazheve dhe imazheve; 

transmetim i postës elektronike; 

transmetim i faksit; dhënia e 

informacionit në fushën e 

telekomunikacionit; aparatura me qera 

për dërgimine mesazheve; modema me 

qera; pajisje të telekomunikacionit me 

qera; transmetim satelitor; shërbime të 

buletinit elektronik [shërbime të 

telekomunikimit]; sigurimi i lidhjeve të 

telekomunikacionit te një rrjet 

kompjuterik global; shërbimet e lidhjes 

dhe telekomunikimet ruter; lejimi i hyrjes 

së përdoruesve në një rrjet kompiuterash 

global; dhënia e kanaleve të komunikimit 

për shërbimet e teleshitjes; sigurimi i 

dhomave të bisedave në Internet; lejimi i 

hyrjes në bazat e të dhënave (databases); 

shërbimet e postës zanore; transmetimi i 

kartave përshëndetëse online; trasmetimi i 

dosjeve digjitale; shërbimet e 

videokonferencës; sigurimi i forumeve 

online; shikimi dhe marrja/dhënia  e 

njëkohëshme e të dhënave; komunikimet 

radio; trasmetimi i videove sipas 

kërkesës; transmetimi me kufje.   

42  Kërkime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; programim 

kompjuterik; ndertim programi 

kompjuterik; përditësimi i programeve 
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kompjuterike; program si shërbim [SaaS]; 

ruajtja e të dhënave elektronike; rrjet 

serverash për ruajtjen, menaxhimin, 

përpunimin e të dhëna [cloud computing]; 

shërbimet e kriptimit të të dhënave; 

platforma si shërbim [PaaS]; zhvillimi i 

platformave kompjuterike.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/310 

(220)  16/03/2021 

(540)   

AMBANDHA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. 

Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting 

Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjiand 

District, Shanghai, 201612, China, CN 

(740) Irma Cami  

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

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

(511) 9  Transmetuesit e sinjaleve 

elektronik; radiot; antenat; instrumentet e 

navigimit; modemet; aparaturat e 

navigimit për automjete [kompjuter në 

bord]; pajisjet e navigimit satelitor; 

transponder; video telefonat; programet 

kompjuterike; shkarkime.   

38  Transmetimi i telegrameve; shërbimet 

e agjencisë së lajmeve, transmetimi radio, 

transmetim televiziv kabllor; dërgim i 

mesazhit; komunikimet me telefona 

celularë; komunikimet nga terminalet e 

kompjuterit; transmetim me kompjuter 

ndihmës të mesazheve dhe imazheve; 

transmetim i postës elektronike; 

transmetim i faksit; dhënia e 

informacionit në fushën e 

telekomunikacionit; aparatura me qera 

për dërgimine mesazheve; modema me 

qera; pajisje të telekomunikacionit me 

qera; transmetim satelitor; shërbime të 

buletinit elektronik [shërbime të 

telekomunikimit]; sigurimi i lidhjeve të 

telekomunikacionit te një rrjet 

kompjuterik global; shërbimet e lidhjes 

dhe telekomunikimet ruter; lejimi i hyrjes 

së përdoruesve në një rrjet kompiuterash 

global; dhënia e kanaleve të komunikimit 

për shërbimet e teleshitjes; sigurimi i 

dhomave të bisedave në Internet; lejimi i 

hyrjes në bazat e të dhënave (databases); 

shërbimet e postës zanore; transmetimi i 

kartave përshëndetëse online; trasmetimi i 

dosjeve digjitale; shërbimet e 

videokonferencës; sigurimi i forumeve 

online; shikimi dhe marrja/dhënia  e 

njëkohëshme e të dhënave; komunikimet 

radio; trasmetimi i videove sipas 

kërkesës; transmetimi me kufje.   

42  Kërkime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; programim 

kompjuterik; ndertim programi 

kompjuterik; përditësimi i programeve 

kompjuterike; program si shërbim [SaaS]; 

ruajtja e të dhënave elektronike; rrjet 

serverash për ruajtjen, menaxhimin, 

përpunimin e të dhëna [cloud computing]; 

shërbimet e kriptimit të të dhënave; 

platforma si shërbim [PaaS]; zhvillimi i 

platformave kompjuterike.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/687 

(220)  21/06/2021 

(540)   

ROLEX 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)   

(732)  ROLEX SA 

Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland , CH 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 14  Orë dhe artikuj për orëbërës, 

konkretisht orë, orë dore, komponentë për 

orët dhe artikujt e orëbërësit, dhe aksesorë 

për orët dhe artikujt e orëbërësit, të 

papërfshira në klasat e tjera, orë dhe 

instrumenta të tjerë kronometrik, 

kronometra, kronografë (orë dhe 

orëbërës), byzylykë orë, rripa ore, fusha 

(orë dhe orëbërës), kuti dhe kasa 

prezantimi për orë dhe orëbërës dhe 

bizhuteri, ingranazhe ore dhe pjesë të 

tyre; bizhuteri; gurë të çmuar dhe gjysmë-

të çmuar; metale të çmuara dhe aliazhet e 

tyre; gjilpëra me kokë (bizhuteri).  

35  Shërbime për prezantimin e artikujve  

horologjik dhe kronometrik, artikujve 

bizhuteri dhe orëve smart në të gjitha 

mediat e komunikimit për qëllime të 

shitjes me pakicë; shërbime për reklamim 

online; shërbime për ofrimin e 

informacionit dhe këshillimit ndaj 

konsumatorëve në lidhje me artikujt 

horologjik dhe kronometrik, artikujt 

bizhuteri, orët smart dhe artikujt për shitje 

online; shërbime për shitje me pakicë të 

artikujve  horologjik dhe kronometrik, 

artikujve bizhuteri dhe orëve smart 

përmes rrjetit kompjuterik global, 

katalogjeve, postës dhe çdo mjeti tjetër 

elektronik; shërbime reklamimi, 

marketingu dhe promovimi; shërbime 

publiciteti dhe promovimi; shërbime 

distribucioni të materialeve promovuese; 

shërbime këshillimi për reklamim dhe 

marketing; shërbime këshillimi në lidhje 

me aktivitetet promovuese.  

37  Shërbime riparimi për artikuj 

horologjik dhe kronometrik, artikuj 

bizhuteri dhe orë smart; shërbime 

mirëmbajtje për artikuj horologjik dhe 

kronometrik, artikuj bizhuteri dhe orë 

smart; shërbime për pastrimin e artikujve 

horologjik dhe kronometrik dhe artikujve 

bizhuteri; shërbime të kontrollit të 

përgjithshëm të artikujve horologjik dhe 

kronometrik, artikujve bizhuteri dhe 

orëve smart; shërbime restaurimi për 

artikujt horologjik dhe kronometrik, 

artikujt bizhuteri dhe orët smart; shërbime 

për kontroll teknik të artikujve horologjik 

dhe kronometrik, artikujve bizhuteri dhe 

orëve smart; shërbime për ofrimin e 

këshillimit dhe informacionit për të gjitha 

shërbimet e sipërpërmendura. 

   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/707 

(220)  25/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Rivian IP Holdings, LLC 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 7   makineri, makineri metal 

prerëse, instrumente elektrike; motorë dhe 

motorë me karburant, përveç për 

automjete tokësore; komponentë 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

13 

bashkimi dhe transmetimi makinerish, 

përveç automjeteve tokësore; vegla 

bujqësore, përveç mjeteve që përdoren 

me dorë; inkubatorë për vezë; makineri 

automatike për shitje; makineri drejtimi 

për karoceri dhe shasi të automjeteve dhe 

pjesëve zëvendësuese strukturore të tyre; 

shpërndarës për automjete; filtra ajri për 

motorë dhe motorë me karburant për 

automjete; cilindra motori për automjete; 

gjeneratorë për automjete tokësore; 

pajisje ndezëse për motorët e automjeteve 

tokësore; aksesorë për automjete, 

përkatësisht, kova dhe krehër për lëvizjen 

e dherave dhe objekteve të lëvizshme; 

kompresorë pneumatikë dhe hidraulikë 

automjetesh; pjesë automjetesh tokësore, 

përkatësisht telat e kandeles; pompa vaji 

për automjete tokësore; kolektorë si pjesë 

e sistemit të shkarkimit të automjeteve; 

pompa karburanti për automjete tokësore; 

pompa uji për automjete tokësore; pjesë 

automjetesh, përkatësisht valvula fuqie 

për karburatorë; pjesë automjetesh, 

përkatësisht koka valvulash; pjesë 

automjetesh, përkatësisht, kolektorët e 

thithjes; pjesë automjetesh, përkatësisht, 

mbrojtëse e boshtit motorik; pjesë 

automjetesh, përkatësisht, trupi i motorit; 

pjesë automjetesh, përkatësisht, 

pistonçina; pjesë automjetesh, 

përkatësisht tiranda shtytëse; pjesë 

automjetesh, përkatësisht, ftohësit e vajit; 

pjesë automjetesh, përkatësisht, thithësi i 

trupit të motorit; pjesë automjetesh, 

përkatësisht, kapakë dhe kapakët e 

rezervuarit të vajit; pjesë automjetesh, 

përkatësisht, rezervuarët e vajit; 

silenciatorë si pjesë e sistemeve të 

shkarkimit të automjeteve; pjesë motori 

automjetesh tokësore me djegie të 

brendshme, përkatësisht biellat; pjesë 

mekanike të motorit për automjete 

tokësore; tel niveli automjetesh; rripa 

distribucioni motorësh për automjete 

tokësore; pompat e karburantit për 

motorët e automjeteve tokësore; 

alternatorë për automjete tokësore; 

gjeneratorë të energjisë elektrike që mund 

të përdoren gjithashtu si motorë elektrikë 

për automjete; pjesë automjetesh, 

përkatësisht, karburatorët; pjesë të 

injektorit të karburantit për motorët e 

automjeteve tokësore dhe ujore; 

kompresorë ajri për automjete; cilindra 

motori për automjete tokësore; motorë për 

fshirëse xhamash për automjete detare ose 

tokësore; pjesë motori automjetesh, 

përkatësisht ftohësit e ajrit dhe pjesët 

përbërëse të tyre; pjesë motori 

automjetesh, përkatësisht ftohës 

ndërmjetës; fije ndezjeje për motorët e 

automjeteve; tuba shkarkimi për 

automjete tokësore; njësi konvertuesi 

katalitik për shkarkimet e automjeteve; 

ndezje elektronike për automjete; 

guarnicione metalike motori për 

automjete; filtra karburanti për motorët e 

automjeteve; boshte me gunga për 

motorët e automjeteve; radiatorë për 

automjete.  

11  fenerë për 

automjete;abazhure;reflektorë 

automjetesh hapësinore;drita 

automjetesh;dritat e pasme për automjetet 

hapësinore;dritat e frenave për automjetet 

e hapësinore;pajisje ndriçimi, 

përkatësisht, pajisje ndriçimi me diodë 

organike të emetimit të dritës (oled) dhe 

pajisje ndriçimi me diodë drite 

(led);pajisje ndriçimi për automjete;filtra 

ajri për kondicionerët në vendet e 

pasagjerëve të automjeteve;pjesë për 

sistemet e ngrohjes dhe kondicionimit, 

përkatësisht radiatorë dhe ftohës gazi për 

automjete;aparate për çngrirjen e 

automjeteve;shirita ndriçimi për 

automjete;kondicionerë për 

automjete;sistemi i kontrollit të klimës së 

automjeteve për ngrohje, ventilim dhe 

klimatizim;reflektorë për automjete;drita 

spot për përdorim në automjete;instalime 

të kondicionimit të ajrit për 

automjete;aparate për ngrohje për 
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automjete;ngrohje për automjete;ngrohëse 

uji elektrike;soba 

portative;lavamanë;llamba për 

çadra;tryezë pjekjeje me 

induksioni;pulverizatorë uji rubineti  

35  reklamim;menaxhim 

biznesi;administrim biznesi;funksione 

zyre;funksionimi i sistemeve të baterive 

elektrike të përbëra nga aparate elektrike 

me bateri të lidhura pa tel me softuer dhe 

firmuer të komanduara nga distanca dhe 

softuer mbështetës për ruajtjen dhe 

shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur 

për të tjerët, për qëllime biznesi dhe 

shërbime të këshillimit të biznesit që 

lidhen me to;tregti në fushën e 

automjeteve tokësore dhe 

automjeteve;dyqane me pakicë, pika 

shitjeje dhe dyqane provizorë në fushën e 

automjeteve tokësore dhe 

automjeteve;shërbime këshillimi biznesi, 

përkatësisht, ofrim asistence në zhvillimin 

e strategjive të biznesit;konsultime në 

fushën e efiçiencës së energjisë që kanë të 

bëjnë me energjinë diellore dhe të 

rinovueshme;ofrimi i këshillimit për 

blerje dhe shërbime konsulence tek 

konsumatorët për blerjen e automjeteve 

tokësore;ofrimi i një shërbimi 

informacioni direktorie online që 

përmban informacion në lidhje me 

automjetet dhe stacionet e 

karikimit;shërbime të menaxhimit të 

karburantit në fushën e flotave;shërbime 

të menaxhimit të flotës në natyrën e 

gjurmimit të automjeteve të flotës për 

qëllime komerciale.  

36  siguracione;çështje financiare;çështje 

monetare;çështje të pasurive të 

paluajtshme;shërbime 

siguracioni;shërbime financimi;shërbime 

të pasurive të paluajtshme, përkatësisht, 

qiradhënie dhe menaxhim për të tjerët të 

pronës industriale.  

37  Shërbime ndërtimi;shërbime instalimi 

dhe riparimi;nxjerrja e minierave, shpimet 

e naftës dhe gazit;instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi, dhe azhurnimi i aparateve 

elektrike të lidhura pa tel, dhe konsultimi 

lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin 

e energjisë elektrike të ruajtur për të 

stabilizuar dhe përmbushur kërkesat për 

energji elektrike dhe qëllimet e 

përdorimit;ofrimi i shërbimeve të 

mirëmbajtjes dhe riparimit të 

automjeteve;konsultim për riparim të 

automjeteve;konsultim për mirëmbajtjen 

e automjeteve;karikimi i baterive të 

automjeteve;shërbime të personalizimit të 

automjeteve, përkatësisht ndërtimin e 

automjeteve me porosi;shërbime të 

stacionit të karikimit të 

automjeteve;riparimi dhe mirëmbajtja e 

automjeteve;detajimi i automjetit;stacione 

të shërbimit të automjeteve;lyerja e 

automjeteve;shërbime të stacioneve të 

karikimit për automjete 

elektrike;shërbime të menaxhimit të flotës 

në natyrën e mirëmbajtjes së automjeteve 

të flotës;shërbime të ndihmës urgjente në 

rrugë, përkatësisht, duke iu përgjigjur 

thirrjeve për ndihmë në anë të rrugës, 

ndryshimit të gomave të shpuara, karikim 

baterish në rast emergjence;ndërtim 

ndërtesash;riparim;shërbime 

instalimi;mirëmbajtja, servisi dhe riparimi 

i automjeteve të specializuara 

automobilistike elektrike.  

39  transporti;paketimi dhe magazinimi i 

mallrave;organizime udhëtimi;dhënia me 

qira e automjeteve motorike;shërbime për 

qira të përbashkët të makinave;shërbime 

për ndarjen e udhëtimeve;transportimi 

dhe magazinimi i automjeteve;marrja me 

qira e automjeteve;shërbime të drejtimit 

të automjeteve;tërheqje 

automjetesh;shërbime me qira të 

automjeteve;rezervimi i makinave me 

qira;shërbime të ndihmës emergjente në 

anë të rrugës, përkatësisht tërheqje, 

largim dhe shërbime të dorëzimit të 

çelësit;planifikimi i itinerarit të udhëtimit.  

40  trajtimi i materialeve;riciklimi i 

mbetjeve dhe plehërave;pastrimi i ajrit 
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dhe trajtimi i ujit;shërbime 

printimi;ruajtja e ushqimit dhe 

pijeve;dhënia me qira e aparateve 

elektrike të lidhur pa tel me bateri 

elektrike me softuer dhe firmuer të 

komanduar nga distanca për ruajtjen dhe 

shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur 

për stabilizimin dhe plotësimin e 

kërkesave për energjisë elektrike dhe 

qëllimet e përdorimit;finicion akrilik i 

automjeteve; prodhimi i automjeteve të 

specializuara automobilistike elektrike;  

41  Arsimim;ofrim 

trajnimi;argëtim;veprimtari sportive dhe 

kulturore;shërbime arsimore, përkatësisht, 

trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit, 

prodhimit, mirëmbajtjes, shërbimit dhe 

riparimit të automjeteve;organizimi dhe 

realizimi i udhëtimeve udhëzuese në 

natyrën e ekskursioneve të udhëtimit dhe 

udhëtimeve rrugore me automjete 

tokësore, anije, biçikleta dhe 

këmbë;argëtim në natyrën e përvojave të 

testit të drejtimit të automjetit;shërbime 

arsimore, përkatësisht, trajnime në fushën 

e dizajnit, zhvillimit, prodhimit, 

mirëmbajtjes, shërbimit dhe riparimit të 

automjeteve automobilistike elektrike të 

specializuara.  

42  shërbime shkencore dhe teknologjike 

dhe kërkime dhe projekte në lidhje me 

to;analiza industriale, kërkime industriale 

dhe shërbime të dizajnit 

industrial;shërbime të kontrollit të cilësisë 

dhe çertifikimi;projektim dhe zhvillim 

pajisjesh dhe softueri 

kompjuterik;monitorimi i automjeteve për 

të siguruar funksionimin e 

duhur;monitorimi në distancë i 

funksionimit, performancës dhe 

efikasitetit të automjeteve elektrike;ofrim 

i një softueri të pa-shkarkueshëm të 

përdorur për analizën parashikuese të 

karikimit dhe mirëmbajtjes së automjetit 

elektrik, dhe analizën parashikuese të 

nevojave të konsumatorit;shërbime të 

dizajnit inxhinierik;konsultim për 

zhvillim produkti;shërbime këshillimi në 

fushën e modelimit të automjeteve për të 

tjerët;konsulencë në fushën e 

inxhinierisë;monitorimi i aparateve të 

lidhura pa tel të baterive elektrike me 

firmuere dhe softuer për ruajtjen dhe 

furnizimin me energji elektrike për të 

siguruar funksionimin dhe programimin e 

duhur për plotësimin e kërkesave për 

energji elektrike dhe për qëllimet e 

përdorimit;dizenjimi i sistemeve të 

baterive elektrike të përbëra nga aparate 

elektrike të baterive të lidhura pa tel dhe 

softuer mbështetës, të gjitha për ruajtjen 

dhe shkarkimin e energjisë elektrike të 

ruajtur, në mënyrë që të zgjedhin 

efikasitetin e dizajnit, programimin dhe 

konfigurimin e sistemeve në fjalë, dhe 

shërbimet e këshillimit që lidhen me 

to;softuer si shërbim (SAAS), shërbime 

që përmbajnë softuer për monitorimin, 

optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes 

dhe shkarkimit të energjisë së depozituar 

në dhe nga aparati elektrik i baterisë 

elektrike të lidhur pa tel;ofrim softueri 

online të pa-shkarkueshëm për 

monitorimin, optimizimin dhe rregullimin 

e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së 

ruajtur nga dhe në aparatin elektrik të 

baterisë të lidhur pa tel;menaxhimi 

softueri dhe firmueri në aparatin elektrik 

të lidhur me bateri për ruajtjen dhe 

shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur 

përmes programimit dhe konfigurimit të 

softuerit për aparate elektrike me 

bateri;instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi 

dhe azhurnimi i softuerit kompjuterik dhe 

firmware që azhurnohen nga distanca të 

integruar në aparate elektrike të baterisë 

të lidhur pa tel, dhe konsultimi lidhur me 

të, për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë 

elektrike të ruajtur për të stabilizuar dhe 

përmbushur kërkesat për energji elektrike 

dhe për qëllimet e përdorimit;shërbime 

inspektimi automjetesh për automjete të 

reja dhe të përdorura për personat që 

blejnë ose shesin automjetet e 
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tyre;shërbime inspektimi të dëmtimit të 

automjeteve motorike;inspektime të 

mjeteve motorike;shërbime të dizajnimit 

të pjesëve të automjeteve 

motorike;softuer jo i shkarkueshëm në 

natyrën e menaxhimit të flotës së 

automjeteve;softuer jo i shkarkueshëm 

për menaxhimin e blerjes, financave, 

qiradhënies, siguracionit, sigurisë dhe 

diagnostikimit për automjetet;projektimi, 

zhvillimi  i automjeteve të specializuara 

automobilistike elektrike  

45  Shërbime ligjore;shërbime sigurie për 

mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme 

dhe të individëve;shërbime personale dhe 

sociale të kryera nga të tjerët për të 

përmbushur nevojat e 

individëve;shërbime të monitorimit të 

flotës së automjeteve për qëllime të 

sigurisë;shërbime të rikuperimit të 

automjeteve të vjedhura;shërbime 

emergjente në anë të rrugës, përkatësisht 

hapja e bravave.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/719 

(220)  30/06/2021 

(540)   

OFF ACTIVE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; 

lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhe dhe 

çanta; çadra dhe cadra dielli; shkopinj për 

ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, 

zinxhirë dhe veshje për kafshët. 

Çanta krahu; çanta tote (trasta); kuleta; 

çanta të vogla dore; çanta kozmetike 

boshe; çanta pazari të ripërdorshme; 

kuleta xhepi; çanta shpine; çanta brezi; 

çanta për dokumente me një ndarje; çanta 

për dokumente me dy ndarje; çanta 

udhëtimi; tuta sporti/noti; valixhe; çanta 

për përdorime të ndryshme; çadra shiu 

dhe çadra dielli; çanta lëkure me rrip 

mbajtës; çanta shkolle për libra; çanta 

shpine të përdorshme për sportin e ecjes; 

kuti makijazhi boshe; kuti makijazhi pa 

ndarje; kuti çelësash; mbajtëse kartash 

krediti; mbajtëse kartash biznesi; çanta 

për mbajtje dokumentesh; çanta palestre; 

çanta plazhi; çanta sporti; veshje për 

kafshë;   

25  Veshje, këpuce, veshje për ne koke. 

Veshje, konkretisht pantallona dhe 

bluza;veshje për kokën;veshje për 

këmbët;kravatë, papijon, shall;Rripa për 

qafën;veshje për not;veshje të 

brendshme;korse;maska mode që 

mbulojnë të gjithë kokën përveç pjesës së 

syve;maska fytyre të punuara me 

dorë;maska rrobe për 

fytyrën;xhaketa;bluza me kapuç;pulovra 

me thurje;jelekë;pallto;xhaketa 

formale;kostume;pantallona;xhinse;pantal

lona të 

shkurtra;këmisha;fustane;funde;shaje;shaj

e që hidhen rreth 

shpatullave;çorape;geta;tiranda;doreza;rro

ba banje;maska për gjumë;rripa dore;rripa 

dore mode;rripa për kokën;shami për 

kokën;shall mëndafshi i dekoruar;shami 

për fytyrën;kapele me strehë;kapele e 

rrumbullakët;kapele vetëm me strehë  

(210)  AL/T/ 2021/743 (220)  06/07/2021 
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(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Sobe 

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

(732)  Andon Korça-Person Fizik 

Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor 

Haxhifilipi", Zona Kadastrale Nr.1919, 

Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, 

Shqipëri, AL 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 11  soba gatimi; soba [aparat 

ngrohje].  

35  shitje me pakicë të sobave të gatimit, 

sobave [aparat ngrohje]; shitje me 

shumicë të sobave të gatimit, sobave 

[aparat ngrohje];  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/759 

(220)  08/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Afroviti Koka 

Durres Lagjia nr.1, Rr. Anastas Durrsaku, 

Vila Zogut, Durres, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 14  Metale të çmuara dhe 

lidhjet/aliazhet e tyre; prodhimet prej tyre 

dhe të veshura me to që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; argjendari dhe gurë të 

çmuar; orë me metal ose material të 

çmuar; varëse; unaza; spila; perla; kuti 

bizhuterishë monedha; medalione; flori; 

platin; argjend; fije floriri për bizhuteri; 

fije argjendi; spile kravate; butona 

këmishe; objekte arti me materiale të 

çmuara; byzylyk; orë.  

18  Lekure dhe imitime te lekures; 

baule,valixhe,çanta udhëtimi,kuti 

udhëtimi,çanta nate,çanta,çanta supi;çanta 

dore;torba;çanta për mbrëmje;portofola 

grash;çanta plazhi;çanta kozmetike;çanta 

brezi;çanta palestre;çanta sportive;çanta 

shkolle;çanta librash;çanta librash;çanta 

shpine;çanta shpine shkolle;çanta 

pune;çanta për 

dokumenta;portofola;kuleta;mbajtëse 

çelesash lëkure;çadra;bastune  

20  Orendi, pasqyra, 

Mobilje;kolltuqe;varese rrobash, jo prej 
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metali;stola 

(mobilje);tavolina;divane;pajisje orendi, 

jo prej metali;mobilje prej metali;karriget 

e punes, jo prej metali.  

25  Bluzë me mëngë të 

shkurtra;dorashka;funde;kepuce;fustane;j

elekë;gëzofë 

(veshje),kanatjere,kapardina,kapele,këmis

ha,këpuce kostume,kostume ballosh me 

maska,kostume 

banjoje,pallto,pantallona,pardesy,pelerina

,peliçe,rripa mesi 

(veshje),shalle,triko,vello (veshje), veshje 

ceremoniale dhe zyrtare, veshje 

lëkure,veshje intime lëkure,veshje 

plazhi,xhaketa,kapele. 

  

35  Shërbime të reklamimit; shërbime të 

menaxhimit, organizimit dhe 

administrimit të biznesit; funksione zyre; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakice te aksesoreve te ndryshme, 

veshjeve , pajisjeve shtepiake; shërbime 

të marketingut;  shërbime të demonstrimit 

të mallrave; shërbime të ofrimit të 

informacionit tregtar dhe këshillimit për 

konsumatorët në përzgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbime të 

ofrimit të informacionit të biznesit; 

shërbime të asistencës për menaxhimin e 

biznesit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/788 

(220)  15/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) VEZA ; CILËSI; SUPER VEZA 

(591)  e bardhë; portokalli; jeshile; e 

erdehë; e kuqe; ngjyre floriri (gold) 

(732)  Sandri Xhambazi 

Tirane - Kavaje, Lagjja nr.1,Rruga 

Mjeshtrat Qeramikes, Godina nr.34, 

Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 29  Vezë.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/836 

(220)  23/07/2021 

(540)   

PIADOR 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Enrik ZHOLI PF 
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Tiranë, Yzberisht, Nr. pasurie 

NP0299/199-N2,ZK3866, AL 

(740) Sonila ELEZI 

Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V, 

Kati VI, Ap. 29, Tiranë 

(511) 3  Preparat per larje ne lavanteri, 

preparate per pastrim zbardhues per 

rroba.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/837 

(220)  23/07/2021 

(540)   

MILWA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Enrik ZHOLI PF 

Tiranë, Yzberisht, Nr. pasurie 

NP0299/199-N2,ZK3866, AL 

(740) Sonila ELEZI 

Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V, 

Kati VI, Ap. 29, Tiranë 

(511) 3  Preparat per larje ne lavanteri, 

preparate per pastrim zbardhues per 

rroba.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/861 

(220)  29/07/2021 

(540)   

DOLPIRINN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac, 

Republic of Serbia, RS 

(740) Irma CAMI 

Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 2, 

apt.25, Tiranë 

(511) 5  preparate farmaceutike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/867 

(220)  29/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Eco 

(591)  e bardhe; jeshile; e kuqe; 

portokalli; vishnje; bojeqielli; violet 

(732)  SIROL 2008 

Vlore Novosele SKROFOTINE, rruga 

Nacionale Vlore- Fier, OBJEKT 2-

KATESH NR.11, KATI 1, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 3  Preparate zbardhues dhe lëndë të 

tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; 

sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë 

kozmetike, locione flokësh; pluhur 

dhëmbësh. 

Produkte të kujdesit personal, 

përkatësisht preparate për pastrimin e 

lëkures dhe trupit;sapun kallëp;sapun të 

lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës 

trupi;preparate për kujdesin e 
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flokëve;deodorante, sprai kundër djersës 

dhe për sqetulla për përdorim 

personal;hidratues, locione dhe kremra 

per trupin dhe lëkurën;pudër 

talk;preparate për rroje;aromatikë [vajra 

essencialë];preparate kozmetike për nxirje 

nga dielli dhe preparate për të mbrojtur 

lëkurën nga efektet e diellit;vaj 

bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike;letra të lagura për qëllime 

kozmetike.  

35  Shërbime të reklamimit; shërbime të 

menaxhimit, organizimit dhe 

administrimit të biznesit; funksione zyre; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakice te produkteve kujdesit personal 

dhe detergjente.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/868 

(220)  29/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; jeshile; e kuqe; 

portokalli; vishnje; bojeqielli; violet 

(732)  SIROL 2008 

Vlore Novosele SKROFOTINE, rruga 

Nacionale Vlore- Fier, OBJEKT 2-

KATESH NR.11, KATI 1, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 3  Preparate zbardhues dhe lëndë të 

tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; 

sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë 

kozmetike, locione flokësh; pluhur 

dhëmbësh. 

Produkte të kujdesit personal, 

përkatësisht preparate për pastrimin e 

lëkures dhe trupit;sapun kallëp;sapun të 

lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës 

trupi;preparate për kujdesin e 

flokëve;deodorante, sprai kundër djersës 

dhe për sqetulla për përdorim 

personal;hidratues, locione dhe kremra 

per trupin dhe lëkurën;pudër 

talk;preparate për rroje;aromatikë [vajra 

essencialë];preparate kozmetike për nxirje 

nga dielli dhe preparate për të mbrojtur 

lëkurën nga efektet e diellit;vaj 

bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike;letra të lagura për qëllime 

kozmetike.  

35  Shërbime të reklamimit; shërbime të 

menaxhimit, organizimit dhe 

administrimit të biznesit; funksione zyre; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakice te produkteve kujdesit personal 

dhe detergjente.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/889 

(220)  03/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 )  

(591)  roze; e zezë; e bardhe 

(732)  Xhulja Xhaja 

TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga 

Lord Bajron, Pallati 47, Shkalla Nr.1, 

Ap.1, AL 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, 

Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 44  Sherbime klinike mjeksore; 

sherbime qender mjeksore; sherbime 

spitalore ; keshillim shendetsor; asistence 

mjeksore ; infermieri mjekesore;   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/890 

(220)  03/08/2021 

(540)   

STRIANIX 
(551) Marke fjale 

(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;sapu

n rroje;preparate për rruajtje.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/899 

(220)  05/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Shkodra; Bike; Riders 

(591)  e bardhe; e zeze 

(732)  Irena Bakalli 

L,Vojo Kushi, Rr.Nazmi Kryeziu, 46, 

Shkoder, AL 

(740) Irena Bakalli 

L,Vojo Kushi, Rr.Nazmi Kryeziu, 46, 

Shkoder 

(511) 41  organizimi i garave sportive; 

organizimi i garave [edukim ose argëtim]; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose arsimore, rregullimi dhe 

drejtimi i konferencave, kongreseve dhe 

simpoziumeve; rezervimi i biletave dhe 

shërbimet e rezervimit për argëtim, 

edukim dhe ngjarje sportive;  
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(210)  AL/T/ 2021/900 

(220)  05/08/2021 

(540)   

MTB CC ''Trofeu 

Gilman Bakalli'' 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Trofeu 

(591)   

(732)  Irena Bakalli 

L,Vojo Kushi, Rr.Nazmi Kryeziu, 46, 

Shkoder, AL 

(740) Irena Bakalli 

L,Vojo Kushi, Rr.Nazmi Kryeziu, 46, 

Shkoder 

(511) 41  organizimi i garave 

sportive;organizimi i garave [edukim ose 

argëtim];organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore, rregullimi 

dhe drejtimi i konferencave, kongreseve 

dhe simpoziumeve;rezervimi i biletave 

dhe shërbimet e rezervimit për argëtim, 

edukim dhe ngjarje sportive  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/931 

(220)  23/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CENTER 

(591)  e bardhë; portokalli; e zezë 

(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(740) ARTAN BEQIRI 

KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

(511) 7  Implementues agrikulturor 

(pervecse me dore), filter pjese makinerie 

ose motorri, furca me ajer per ngjyrosje 

(aerograf), makineri drenazhi, makineri 

sheshuese, ndarese avulli/uji, karboncina 

per makineri elektrike, makineri me ajer, 

aparat per saldim (saldatrice), vinç (aparat 

ngrites), makineri perzjerese (kolli), 

makineri zdrukthimi, rripa dinamo, 

mandrino (pjese makinerie), makineri 

stampimi, makineri zmerilimi, makineri 

filetimi, kompresor per frigorifera, 

makineri mprehese, rregullator (pjese e 

makinerise), tavolina per makineri, 

karboncina per makineri elektrike (pjese e 

makinerise), ndares kokrrash (dritherash), 

robote industriale, karburatore, pompa 

lubrifikuese, makineri centrifugale, 

pistolete ngjitje elektrike, makineri 

qumeshti, larese me presion te larte 

(lavazh), rrokull/makara (pjese e 

makinerise), plug, makineri llustruese 

(luciduese), rripa per motorra, makineri 

mbushese, makineri sharrimi (sharra), 

pompe me ajer te kompresuar, stator 

(pjese e makinerise), makineri perzjerese 

llaci (Betoniere), makineri dhe aparat 

pastrimi elektrik (aspiratori), kultivator 

(makineri), punto shpimi (pjese e 

makinerise), thika per makineri korrje, 

makineri vrima cpuese, makineri prerese, 

makineri shkermoqese, mbajtese per 

makineri, prese (makineri per qellime 

industriale), korrese bari (makineri), 

marshe (pervec automjeteve), injektor per 

motorra, makineri per punimin e drurit, 

pompa (makineri), thika elektrike, 

makineri vjelese/shkundese, thika (pjese e 

makinerise), filtra per pastrimin e ajrit te 
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ftohte (per motora), dalta per makineri, 

piston (pjese makinerie ose motorri), 

makineri fryrese, cezma (pjese e 

makinerise ose e motorrit) rubineta (pjese 

e makinerise ose e motorrit), makineri 

grirese per perime, motore hidraulike, 

pompe centrifugale, sharre ndertimi 

(pjese e makinerise), karkase per 

makineri dhe motorra, aparat lares, 

lubrifikues (pjese e makinerise), makineri 

ngjyrosje (pistolete boje), matrapik 

elektrik, godites matrapik (pjese e 

makinerise), freze toke per qellime 

agrikulturore, yndyrues per makina, 

transmisione per makineri, copetues 

mishi, korrese, korrese dhe lidhese, krik 

pneumatik me ajer, pistona per cilindra, 

kandele per motorra te brendshem, 

makineri bluarese, motore (pervec 

autoveturave), copetuese/shkermoqese 

makineri per qellime industriale, thitha 

mjelese per mjeleset e lopes, vidiator dore 

elektrik, cikrik/ngrites, makineri 

paketimi, shkelqyes per parket 

(luciduese), matrapik pneumatik (me 

ajer), pastrues me vakum (aspirator), 

reduktor presion (pjese e makinerise), 

rregullator presioni (pjese e makinerise), 

pistona per motorra, radiator ftohes per 

motorra, pistolete boje, gjenerator 

inverter, rrota makinerie, makineri 

saldimi elektrike, boshte per makineri, 

disk preres (pjese e makinerise), rripa per 

makineri, makineri dhe aparate per 

shkelqim, elektrike (poliatrice), makineri 

dezinfektimi, aparat elektrik saldimi, 

starter per motora, makineri metal 

punuese, gjenerator elektriciteti, makineri 

vibruese per perdorim industrial, makineri 

zmerilimi, pistolete pastrimi me ajer, 

kompresor me ajer, gershere elektrike, 

kultivator me motor, makineri ngjeshese 

(tokmak), torce saldimi me gas, dinamo, 

makineri dhe aparat per shkelqim 

elektrike, makineri dhe aparat per larjen e 

tapeteve elektrike, vegla makine, 

kompresore (makineri), teh/thika (pjese e 

makinerise), cilindra per makineri, 

mandrino trapani (pjese e makinerise), 

motorre per varka, makineri filtruese, 

makineri ngrirese, makineri shpuese 

(trapan), shtrydhese frutash elektrike per 

qellime shtepiake, udhezues per makineri, 

kartuca per filtrat e makinerive, makineri 

per punimin e xhamit, aparat saldimi 

elektrike, saldues hekuri elektrike, 

mbledhese pluhuri per pastrues me 

vakum, tub per pastrues me vakum, 

rakorderi ndarese per ujin, makineri 

agrikulturore, makineri krasitese, torce 

saldimi, saldues me rimbushje, grires 

elektrik per qellime shtepiake, elektroda 

per makineri saldimi, kacavida elektrike, 

makineri ngritese (krik), makineri 

shkriftuese, gershere elektrike, pompa 

(pjese e makinerise), inkubator per vezet, 

makineri perzjerese, motorsharre, valvula 

(pjese e makinerise).  

8  Sqepar (vegel), sfurk agrikulturor 

(vegla dore), implementues agrikulturor 

manual (vegla dore), pompe dore 

manuale (me dore), pompe sperkatese 

dore per te shkaterruar parazitet, turrjele 

manuale (dore), doreza (per lima), sopate 

per dru, bajonete, morseta bango (me 

perdorim manual), instrumenta lama 

thike, teh (vegla dore), teh per zdrukth, 

gershere per bordura dhe skaje, sharre me 

harke, thike tapicerie per prerjen e 

paketimeve, punto druri, bulino per 

qenderzim (vegla dore), dalta, thika 

qeramike, copetues (thike), morsete 

marangozi/karpentieri, thika prerese 

(vegla dore), prerese, makineri prerese 

(vegla dore), pajisje filetuese (meshkuj 

dhe krah filetimi), turrjele toke manuale 

(vegla dore), mbajtes puntosh (vegla 

dore), ngjeshes dheu manual (vegla dore), 

disk abraziv, kendore e zinguar, lima 

(vegla dore), konstrukt per sharra dore, 

vegla kopshtarie manuale (vegla dore), 

preres xhami (elmaz), thike per shartim, 

gur zmerile per mprehje (vegla dore), 

pistolete (vegla dore), cekic (vegla dore), 
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shpues manual (vegla dore), pompe 

manuale dore, doreza per vegla dore, 

shate (vegla dore), sopate per prerje, 

sharra me lama, thika, doreza thike, 

gershere bari manuale (dore),  krik 

manual (dore), cekic mekaniku, sharre me 

udhezues kendesh, heqes gozhdesh 

manual, pistolete silikoni jo elektrike, 

nxjerres gozhdesh dore (manual), thike 

me shume funksione, thike krasitese, 

gershere krasitese, set me leva dore, 

shenues per metal (komplet bulino), pince 

universale, pince tronkeze, pince shpuese 

dore, kreher gjethesh, lima druri, kriket 

(doreza), percinuese dore manuale, cekic 

per percina, lama sharre (pjese e 

makinerise), mbajtese sharre, sharre dore 

manuale, gershere, kacavida jo elektrike 

(mekanike),gershere ligustrash, lopata 

(vegla dore), varre, celesa fiso-stel (vegla 

dore), shpatull per patimin (vegla dore), 

cekic per murator, pajisje filetimi 

(meshkuj filetimi), filetues (vegla dore), 

brez mbajtes per vegla, krasitese pemesh, 

mistri, mini lopate per kopshtari, prerese 

tubi (vegla dore), instrument per prerje 

tubi, prashites perimesh, qeruese 

perimesh, moresete, sfurk/minilopate 

(vegla dore).  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/932 

(220)  23/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MARKET 

(591)  e kuqe; e bardhë 

(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(740) ARTAN BEQIRI 

KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

(511) 7  Implementues agrikulturor 

(pervecse me dore), filter pjese makinerie 

ose motorri, furca me ajer per ngjyrosje 

(aerograf), makineri drenazhi, makineri 

sheshuese, ndarese avulli/uji, karboncina 

per makineri elektrike, makineri me ajer, 

aparat per saldim (saldatrice), vinç (aparat 

ngrites), makineri perzjerese (kolli), 

makineri zdrukthimi, rripa dinamo, 

mandrino (pjese makinerie), makineri 

stampimi, makineri zmerilimi, makineri 

filetimi, kompresor per frigorifera, 

makineri mprehese, rregullator (pjese e 

makinerise), tavolina per makineri, 

karboncina per makineri elektrike (pjese e 

makinerise), ndares kokrrash (dritherash), 

robote industriale, karburatore, pompa 

lubrifikuese, makineri centrifugale, 

pistolete ngjitje elektrike, makineri 

qumeshti, larese me presion te larte 

(lavazh), rrokull/makara (pjese e 

makinerise), plug, makineri llustruese 

(luciduese), rripa per motorra, makineri 

mbushese, makineri sharrimi (sharra), 

pompe me ajer te kompresuar, stator 

(pjese e makinerise), makineri perzjerese 

llaci (Betoniere), makineri dhe aparat 

pastrimi elektrik (aspiratori), kultivator 

(makineri), punto shpimi (pjese e 

makinerise), thika per makineri korrje, 

makineri vrima cpuese, makineri prerese, 

makineri shkermoqese, mbajtese per 

makineri, prese (makineri per qellime 

industriale), korrese bari (makineri), 

marshe (pervec automjeteve), injektor per 

motorra, makineri per punimin e drurit, 

pompa (makineri), thika elektrike, 

makineri vjelese/shkundese, thika (pjese e 
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makinerise), filtra per pastrimin e ajrit te 

ftohte (per motora), dalta per makineri, 

piston (pjese makinerie ose motorri), 

makineri fryrese, cezma (pjese e 

makinerise ose e motorrit) rubineta (pjese 

e makinerise ose e motorrit), makineri 

grirese per perime, motore hidraulike, 

pompe centrifugale, sharre ndertimi 

(pjese e makinerise), karkase per 

makineri dhe motorra, aparat lares, 

lubrifikues (pjese e makinerise), makineri 

ngjyrosje (pistolete boje), matrapik 

elektrik, godites matrapik (pjese e 

makinerise), freze toke per qellime 

agrikulturore, yndyrues per makina, 

transmisione per makineri, copetues 

mishi, korrese, korrese dhe lidhese, krik 

pneumatik me ajer, pistona per cilindra, 

kandele per motorra te brendshem, 

makineri bluarese, motore (pervec 

autoveturave), copetuese/shkermoqese 

makineri per qellime industriale, thitha 

mjelese per mjeleset e lopes, vidiator dore 

elektrik, cikrik/ngrites, makineri 

paketimi, shkelqyes per parket 

(luciduese), matrapik pneumatik (me 

ajer), pastrues me vakum (aspirator), 

reduktor presion (pjese e makinerise), 

rregullator presioni (pjese e makinerise), 

pistona per motorra, radiator ftohes per 

motorra, pistolete boje, gjenerator 

inverter, rrota makinerie, makineri 

saldimi elektrike, boshte per makineri, 

disk preres (pjese e makinerise), rripa per 

makineri, makineri dhe aparate per 

shkelqim, elektrike (poliatrice), makineri 

dezinfektimi, aparat elektrik saldimi, 

starter per motora, makineri metal 

punuese, gjenerator elektriciteti, makineri 

vibruese per perdorim industrial, makineri 

zmerilimi, pistolete pastrimi me ajer, 

kompresor me ajer, gershere elektrike, 

kultivator me motor, makineri ngjeshese 

(tokmak), torce saldimi me gas, dinamo, 

makineri dhe aparat per shkelqim 

elektrike, makineri dhe aparat per larjen e 

tapeteve elektrike, vegla makine, 

kompresore (makineri), teh/thika (pjese e 

makinerise), cilindra per makineri, 

mandrino trapani (pjese e makinerise), 

motorre per varka, makineri filtruese, 

makineri ngrirese, makineri shpuese 

(trapan), shtrydhese frutash elektrike per 

qellime shtepiake, udhezues per makineri, 

kartuca per filtrat e makinerive, makineri 

per punimin e xhamit, aparat saldimi 

elektrike, saldues hekuri elektrike, 

mbledhese pluhuri per pastrues me 

vakum, tub per pastrues me vakum, 

rakorderi ndarese per ujin, makineri 

agrikulturore, makineri krasitese, torce 

saldimi, saldues me rimbushje, grires 

elektrik per qellime shtepiake, elektroda 

per makineri saldimi, kacavida elektrike, 

makineri ngritese (krik), makineri 

shkriftuese, gershere elektrike, pompa 

(pjese e makinerise), inkubator per vezet, 

makineri perzjerese, motorsharre, valvula 

(pjese e makinerise).  

8  Sqepar (vegel), sfurk agrikulturor 

(vegla dore), implementues agrikulturor 

manual (vegla dore), pompe dore 

manuale (me dore), pompe sperkatese 

dore per te shkaterruar parazitet, turrjele 

manuale (dore), doreza (per lima), sopate 

per dru, bajonete, morseta bango (me 

perdorim manual), instrumenta lama 

thike, teh (vegla dore), teh per zdrukth, 

gershere per bordura dhe skaje, sharre me 

harke, thike tapicerie per prerjen e 

paketimeve, punto druri, bulino per 

qenderzim (vegla dore), dalta, thika 

qeramike, copetues (thike), morsete 

marangozi/karpentieri, thika prerese 

(vegla dore), prerese, makineri prerese 

(vegla dore), pajisje filetuese (meshkuj 

dhe krah filetimi), turrjele toke manuale 

(vegla dore), mbajtes puntosh (vegla 

dore), ngjeshes dheu manual (vegla dore), 

disk abraziv, kendore e zinguar, lima 

(vegla dore), konstrukt per sharra dore, 

vegla kopshtarie manuale (vegla dore), 

preres xhami (elmaz), thike per shartim, 

gur zmerile per mprehje (vegla dore), 
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pistolete (vegla dore), cekic (vegla dore), 

shpues manual (vegla dore), pompe 

manuale dore, doreza per vegla dore, 

shate (vegla dore), sopate per prerje, 

sharra me lama, thika, doreza thike, 

gershere bari manuale (dore), krik manual 

(dore), cekic mekaniku, sharre me 

udhezues kendesh, heqes gozhdesh 

manual, pistolete silikoni jo elektrike, 

nxjerres gozhdesh dore (manual), thike 

me shume funksione, thike krasitese, 

gershere krasitese, set me leva dore, 

shenues per metal (komplet bulino), pince 

universale, pince tronkeze, pince shpuese 

dore, kreher gjethesh, lima druri, kriket 

(doreza), percinuese dore manuale, cekic 

per percina, lama sharre (pjese e 

makinerise), mbajtese sharre, sharre dore 

manuale, gershere, kacavida jo elektrike 

(mekanike),gershere ligustrash, lopata 

(vegla dore), varre, celesa fiso-stel (vegla 

dore), shpatull per patimin (vegla dore), 

cekic per murator, pajisje filetimi 

(meshkuj filetimi), filetues (vegla dore), 

brez mbajtes per vegla, krasitese pemesh, 

mistri, mini lopate per kopshtari, prerese 

tubi (vegla dore), instrument per prerje 

tubi, prashites perimesh, qeruese 

perimesh, moresete, sfurk/minilopate 

(vegla dore).  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/933 

(220)  23/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e bardhë 

(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(740) ARTAN BEQIRI 

KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

(511) 7  Implementues agrikulturor 

(pervecse me dore), filter pjese makinerie 

ose motorri, furca me ajer per ngjyrosje 

(aerograf), makineri drenazhi, makineri 

sheshuese, ndarese avulli/uji, karboncina 

per makineri elektrike, makineri me ajer, 

aparat per saldim (saldatrice), vinç (aparat 

ngrites), makineri perzjerese (kolli), 

makineri zdrukthimi, rripa dinamo, 

mandrino (pjese makinerie), makineri 

stampimi, makineri zmerilimi, makineri 

filetimi, kompresor per frigorifera, 

makineri mprehese, rregullator (pjese e 

makinerise), tavolina per makineri, 

karboncina per makineri elektrike (pjese e 

makinerise), ndares kokrrash (dritherash), 

robote industriale, karburatore, pompa 

lubrifikuese, makineri centrifugale, 

pistolete ngjitje elektrike, makineri 

qumeshti, larese me presion te larte 

(lavazh), rrokull/makara (pjese e 

makinerise), plug, makineri llustruese 

(luciduese), rripa per motorra, makineri 

mbushese, makineri sharrimi (sharra), 

pompe me ajer te kompresuar, stator 

(pjese e makinerise), makineri perzjerese 

llaci (Betoniere), makineri dhe aparat 

pastrimi elektrik (aspiratori), kultivator 

(makineri), punto shpimi (pjese e 

makinerise), thika per makineri korrje, 

makineri vrima cpuese, makineri prerese, 

makineri shkermoqese, mbajtese per 

makineri, prese (makineri per qellime 

industriale), korrese bari (makineri), 

marshe (pervec automjeteve), injektor per 

motorra, makineri per punimin e drurit, 

pompa (makineri), thika elektrike, 
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makineri vjelese/shkundese, thika (pjese e 

makinerise), filtra per pastrimin e ajrit te 

ftohte (per motora), dalta per makineri, 

piston (pjese makinerie ose motorri), 

makineri fryrese, cezma (pjese e 

makinerise ose e motorrit) rubineta (pjese 

e makinerise ose e motorrit), makineri 

grirese per perime, motore hidraulike, 

pompe centrifugale, sharre ndertimi 

(pjese e makinerise), karkase per 

makineri dhe motorra, aparat lares, 

lubrifikues (pjese e makinerise), makineri 

ngjyrosje (pistolete boje), matrapik 

elektrik, godites matrapik (pjese e 

makinerise), freze toke per qellime 

agrikulturore, yndyrues per makina, 

transmisione per makineri, copetues 

mishi, korrese, korrese dhe lidhese, krik 

pneumatik me ajer, pistona per cilindra, 

kandele per motorra te brendshem, 

makineri bluarese, motore (pervec 

autoveturave), copetuese/shkermoqese 

makineri per qellime industriale, thitha 

mjelese per mjeleset e lopes, vidiator dore 

elektrik, cikrik/ngrites, makineri 

paketimi, shkelqyes per parket 

(luciduese), matrapik pneumatik (me 

ajer), pastrues me vakum (aspirator), 

reduktor presion (pjese e makinerise), 

rregullator presioni (pjese e makinerise), 

pistona per motorra, radiator ftohes per 

motorra, pistolete boje, gjenerator 

inverter, rrota makinerie, makineri 

saldimi elektrike, boshte per makineri, 

disk preres (pjese e makinerise), rripa per 

makineri, makineri dhe aparate per 

shkelqim, elektrike (poliatrice), makineri 

dezinfektimi, aparat elektrik saldimi, 

starter per motora, makineri metal 

punuese, gjenerator elektriciteti, makineri 

vibruese per perdorim industrial, makineri 

zmerilimi, pistolete pastrimi me ajer, 

kompresor me ajer, gershere elektrike, 

kultivator me motor, makineri ngjeshese 

(tokmak), torce saldimi me gas, dinamo, 

makineri dhe aparat per shkelqim 

elektrike, makineri dhe aparat per larjen e 

tapeteve elektrike, vegla makine, 

kompresore (makineri), teh/thika (pjese e 

makinerise), cilindra per makineri, 

mandrino trapani (pjese e makinerise), 

motorre per varka, makineri filtruese, 

makineri ngrirese, makineri shpuese 

(trapan), shtrydhese frutash elektrike per 

qellime shtepiake, udhezues per makineri, 

kartuca per filtrat e makinerive, makineri 

per punimin e xhamit, aparat saldimi 

elektrike, saldues hekuri elektrike, 

mbledhese pluhuri per pastrues me 

vakum, tub per pastrues me vakum, 

rakorderi ndarese per ujin, makineri 

agrikulturore, makineri krasitese, torce 

saldimi, saldues me rimbushje, grires 

elektrik per qellime shtepiake, elektroda 

per makineri saldimi, kacavida elektrike, 

makineri ngritese (krik), makineri 

shkriftuese, gershere elektrike, pompa 

(pjese e makinerise), inkubator per vezet, 

makineri perzjerese, motorsharre, valvula 

(pjese e makinerise).  

8  Sqepar (vegel), sfurk agrikulturor 

(vegla dore), implementues agrikulturor 

manual (vegla dore), pompe dore 

manuale (me dore), pompe sperkatese 

dore per te shkaterruar parazitet, turrjele 

manuale (dore), doreza (per lima), sopate 

per dru, bajonete, morseta bango (me 

perdorim manual), instrumenta lama 

thike, teh (vegla dore), teh per zdrukth, 

gershere per bordura dhe skaje, sharre me 

harke, thike tapicerie per prerjen e 

paketimeve, punto druri, bulino per 

qenderzim (vegla dore), dalta, thika 

qeramike, copetues (thike), morsete 

marangozi/karpentieri, thika prerese 

(vegla dore), prerese, makineri prerese 

(vegla dore), pajisje filetuese (meshkuj 

dhe krah filetimi), turrjele toke manuale 

(vegla dore), mbajtes puntosh (vegla 

dore), ngjeshes dheu manual (vegla dore), 

disk abraziv, kendore e zinguar, lima 

(vegla dore), konstrukt per sharra dore, 

vegla kopshtarie manuale (vegla dore), 

preres xhami (elmaz), thike per shartim, 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

28 

gur zmerile per mprehje (vegla dore), 

pistolete (vegla dore), cekic (vegla dore), 

shpues manual (vegla dore), pompe 

manuale dore, doreza per vegla dore, 

shate (vegla dore), sopate per prerje, 

sharra me lama, thika, doreza thike, 

gershere bari manuale (dore), krik manual 

(dore), cekic mekaniku, sharre me 

udhezues kendesh, heqes gozhdesh 

manual, pistolete silikoni jo elektrike, 

nxjerres gozhdesh dore (manual), thike 

me shume funksione, thike krasitese, 

gershere krasitese, set me leva dore, 

shenues per metal (komplet bulino), pince 

universale, pince tronkeze, pince shpuese 

dore, kreher gjethesh, lima druri, kriket 

(doreza), percinuese dore manuale, cekic 

per percina, lama sharre (pjese e 

makinerise), mbajtese sharre, sharre dore 

manuale, gershere, kacavida jo elektrike 

(mekanike),gershere ligustrash, lopata 

(vegla dore), varre, celesa fiso-stel (vegla 

dore), shpatull per patimin (vegla dore), 

cekic per murator, pajisje filetimi 

(meshkuj filetimi), filetues (vegla dore), 

brez mbajtes per vegla, krasitese pemesh, 

mistri, mini lopate per kopshtari, prerese 

tubi (vegla dore), instrument per prerje 

tubi, prashites perimesh, qeruese 

perimesh, moresete, sfurk/minilopate 

(vegla dore).  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/934 

(220)  23/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MACHINERY - TOOLS 

(591)  e bardhe; blu 

(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(740) ARTAN BEQIRI 

KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

(511) 7  Implementues agrikulturor 

(pervecse me dore), filter pjese makinerie 

ose motorri, furca me ajer per ngjyrosje 

(aerograf), makineri drenazhi, makineri 

sheshuese, ndarese avulli/uji, karboncina 

per makineri elektrike, makineri me ajer, 

aparat per saldim (saldatrice), vinç (aparat 

ngrites), makineri perzjerese (kolli), 

makineri zdrukthimi, rripa dinamo, 

mandrino (pjese makinerie), makineri 

stampimi, makineri zmerilimi, makineri 

filetimi, kompresor per frigorifera, 

makineri mprehese, rregullator (pjese e 

makinerise), tavolina per makineri, 

karboncina per makineri elektrike (pjese e 

makinerise), ndares kokrrash (dritherash), 

robote industriale, karburatore, pompa 

lubrifikuese, makineri centrifugale, 

pistolete ngjitje elektrike, makineri 

qumeshti, larese me presion te larte 

(lavazh), rrokull/makara (pjese e 

makinerise), plug, makineri llustruese 

(luciduese), rripa per motorra, makineri 

mbushese, makineri sharrimi (sharra), 

pompe me ajer te kompresuar, stator 

(pjese e makinerise), makineri perzjerese 

llaci (Betoniere), makineri dhe aparat 

pastrimi elektrik (aspiratori), kultivator 

(makineri), punto shpimi (pjese e 

makinerise), thika per makineri korrje, 

makineri vrima cpuese, makineri prerese, 

makineri shkermoqese, mbajtese per 

makineri, prese (makineri per qellime 

industriale), korrese bari (makineri), 

marshe (pervec automjeteve), injektor per 

motorra, makineri per punimin e drurit, 
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pompa (makineri), thika elektrike, 

makineri vjelese/shkundese, thika (pjese e 

makinerise), filtra per pastrimin e ajrit te 

ftohte (per motora), dalta per makineri, 

piston (pjese makinerie ose motorri), 

makineri fryrese, cezma (pjese e 

makinerise ose e motorrit) rubineta (pjese 

e makinerise ose e motorrit), makineri 

grirese per perime, motore hidraulike, 

pompe centrifugale, sharre ndertimi 

(pjese e makinerise), karkase per 

makineri dhe motorra, aparat lares, 

lubrifikues (pjese e makinerise), makineri 

ngjyrosje (pistolete boje), matrapik 

elektrik, godites matrapik (pjese e 

makinerise), freze toke per qellime 

agrikulturore, yndyrues per makina, 

transmisione per makineri, copetues 

mishi, korrese, korrese dhe lidhese, krik 

pneumatik me ajer, pistona per cilindra, 

kandele per motorra te brendshem, 

makineri bluarese, motore (pervec 

autoveturave), copetuese/shkermoqese 

makineri per qellime industriale, thitha 

mjelese per mjeleset e lopes, vidiator dore 

elektrik, cikrik/ngrites, makineri 

paketimi, shkelqyes per parket 

(luciduese), matrapik pneumatik (me 

ajer), pastrues me vakum (aspirator), 

reduktor presion (pjese e makinerise), 

rregullator presioni (pjese e makinerise), 

pistona per motorra, radiator ftohes per 

motorra, pistolete boje, gjenerator 

inverter, rrota makinerie, makineri 

saldimi elektrike, boshte per makineri, 

disk preres (pjese e makinerise), rripa per 

makineri, makineri dhe aparate per 

shkelqim, elektrike (poliatrice), makineri 

dezinfektimi, aparat elektrik saldimi, 

starter per motora, makineri metal 

punuese, gjenerator elektriciteti, makineri 

vibruese per perdorim industrial, makineri 

zmerilimi, pistolete pastrimi me ajer, 

kompresor me ajer, gershere elektrike, 

kultivator me motor, makineri ngjeshese 

(tokmak), torce saldimi me gas, dinamo, 

makineri dhe aparat per shkelqim 

elektrike, makineri dhe aparat per larjen e 

tapeteve elektrike, vegla makine, 

kompresore (makineri), teh/thika (pjese e 

makinerise), cilindra per makineri, 

mandrino trapani (pjese e makinerise), 

motorre per varka, makineri filtruese, 

makineri ngrirese, makineri shpuese 

(trapan), shtrydhese frutash elektrike per 

qellime shtepiake, udhezues per makineri, 

kartuca per filtrat e makinerive, makineri 

per punimin e xhamit, aparat saldimi 

elektrike, saldues hekuri elektrike, 

mbledhese pluhuri per pastrues me 

vakum, tub per pastrues me vakum, 

rakorderi ndarese per ujin, makineri 

agrikulturore, makineri krasitese, torce 

saldimi, saldues me rimbushje, grires 

elektrik per qellime shtepiake, elektroda 

per makineri saldimi, kacavida elektrike, 

makineri ngritese (krik), makineri 

shkriftuese, gershere elektrike, pompa 

(pjese e makinerise), inkubator per vezet, 

makineri perzjerese, motorsharre, valvula 

(pjese e makinerise).  

8  Sqepar (vegel), sfurk agrikulturor 

(vegla dore), implementues agrikulturor 

manual (vegla dore), pompe dore 

manuale (me dore), pompe sperkatese 

dore per te shkaterruar parazitet, turrjele 

manuale (dore), doreza (per lima), sopate 

per dru, bajonete, morseta bango (me 

perdorim manual), instrumenta lama 

thike, teh (vegla dore), teh per zdrukth, 

gershere per bordura dhe skaje, sharre me 

harke, thike tapicerie per prerjen e 

paketimeve, punto druri, bulino per 

qenderzim (vegla dore), dalta, thika 

qeramike, copetues (thike), morsete 

marangozi/karpentieri, thika prerese 

(vegla dore), prerese, makineri prerese 

(vegla dore), pajisje filetuese (meshkuj 

dhe krah filetimi), turrjele toke manuale 

(vegla dore), mbajtes puntosh (vegla 

dore), ngjeshes dheu manual (vegla dore), 

disk abraziv, kendore e zinguar, lima 

(vegla dore), konstrukt per sharra dore, 

vegla kopshtarie manuale (vegla dore), 
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preres xhami (elmaz), thike per shartim, 

gur zmerile per mprehje (vegla dore), 

pistolete (vegla dore), cekic (vegla dore), 

shpues manual (vegla dore), pompe 

manuale dore, doreza per vegla dore, 

shate (vegla dore), sopate per prerje, 

sharra me lama, thika, doreza thike, 

gershere bari manuale (dore), krik manual 

(dore), cekic mekaniku, sharre me 

udhezues kendesh, heqes gozhdesh 

manual, pistolete silikoni jo elektrike, 

nxjerres gozhdesh dore (manual), thike 

me shume funksione, thike krasitese, 

gershere krasitese, set me leva dore, 

shenues per metal (komplet bulino), pince 

universale, pince tronkeze, pince shpuese  

 

dore, kreher gjethesh, lima druri, kriket 

(doreza), percinuese dore manuale, cekic 

per percina, lama sharre (pjese e 

makinerise), mbajtese sharre, sharre dore 

manuale, gershere, kacavida jo elektrike 

(mekanike),gershere ligustrash, lopata 

(vegla dore), varre, celesa fiso-stel (vegla 

dore), shpatull per patimin (vegla dore), 

cekic per murator, pajisje filetimi 

(meshkuj filetimi), filetues (vegla dore), 

brez mbajtes per vegla, krasitese pemesh, 

mistri, mini lopate per kopshtari, prerese 

tubi (vegla dore), instrument per prerje 

tubi, prashites perimesh, qeruese 

perimesh, moresete, sfurk/minilopate 

(vegla dore).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/976 

(220)  08/09/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Bio; Shop 

(591)  jeshile; e zezë 

(732)  Festim Abdyli 

Rruga ''Ali Demi'', Pallati 155, Shkalla 3, 

Ap.26, Tirane, AL 

(740) Festim Abdyli 

Rruga ''Ali Demi'', Pallati 155, Shkalla 3, 

Ap.26, Tirane 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë të artikujve të parfumerisë 

dhe estetikës;  
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(210)  AL/T/ 2019/775 

(540)  Pika Turistike Uji i Ftohtë 

Tepelenë 
(732)  WATER GOLD shpk 

Rruga A.Z.Cajupi, Pallati i Aviacionit, 

Sh.5, kt.1, Tirane, AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  06/09/2029 

(111)  22053 

(300)   

(510)  32  43, 

(526)  Pika Turistike Uji i Ftohtë 

Tepelenë 

(591)  -bojëqielli, kafe, bezhë, gri dhe 

jeshile 

(740) Brikena Kasmi 

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

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/792 

(540)  ELECTRONIC BEATS TV 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  11/09/2029 

(111)  22055 

(300)   

(510)  38, 

(526)  TV 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1003 

(540)  Pasta Maria 

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, 

AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  13/11/2029 

(111)  22057 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Pasta 

(591)  - 

(740) Gjergji Tuka 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1004 

(540)  Pasta Maria 

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, 

AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  13/11/2029 

(111)  22060 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Pasta; since 1980; La pasta de 

Semola 

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

gri 

(740) Gjergji Tuka 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1019 

(540)  "türkmen" 

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, 

AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  18/11/2029 

(111)  22058 

(300)   
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(510)  30, 

(526)  1980 den bugune 

(591)  -blu; e verdhë; e bardhë; bezhë 

(740) Gjergji Tuka 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

(210)  AL/T/ 2019/1020 

(540)  "Türkmen" 

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, 

AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  18/11/2029 

(111)  22059 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Gjergji Tuka 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/700 

(540)  UNIVERS FUNERAL HOME 

(732)  Gezim Rade 

Njesia Bashkiake nr.3, Rruga Bardhyl, 

Zona Kadastrale nr.8130, Nr.pasurie 

1/127, Tirane, AL 

(151)  13/09/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  22096 

(300)   

(510)  45, 

(526)  FUNERAL HOME 

(591)  -ngjyrë floriri; e verdhë; e zezë; 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/783 

(540)  GEFZURIS 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889 USA, US 

(151)  10/05/2021 

(180)  23/09/2030 

(111)  21725 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/929 

(540)  AEOLUS 

(732)  AEOLUS TYRE CO., LTD 

No. 48 Jiaodong South Road 

Jiaozuo, Henan, China, CN 

(151)  09/09/2021 

(180)  11/11/2030 

(111)  22072 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, 

Ap.70/1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/930 

(540)  WINDPOWER 

(732)  AEOLUS TYRE CO.,LTD 

No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo, 

Henan, China, CN 

(151)  09/09/2021 

(180)  11/11/2030 

(111)  22078 

(300)   

(510)  12, 
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(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, 

Ap.70/1, Tirane 

 

(210)  AL/T/ 2020/931 

(540)  WIND POWER 

(732)  AEOLUS TYRE CO.,LTD 

No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo, 

Henan, China, CN 

(151)  07/09/2021 

(180)  11/11/2030 

(111)  22047 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, 

Ap.70/1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/964 

(540)  ALTA GROUP 

(732)  ALTA GROUP SH.P.K 

Tirane, Kashar, KASHAR, Rruga 

Industriale, Godina 2-kateshe, Nr.49, AL 

(151)  13/09/2021 

(180)  23/11/2030 

(111)  22095 

(300)   

(510)  35, 39  41, 

(526)  GROUP; professional partners 

(591)  -E kuqe; E zeze. 

(740) ARTUR DUÇKALLARI 

Tirane, Kashar, KASHAR, Rruga 

Industriale, Godina 2-kateshe, Nr.49 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/966 

(540)  Tidy Just Better 

(732)  EVEREST  IE 

Rr.17 Nëntori, nr.124, Kashar, 1050 

Tiranë, ALBANIA, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  23/11/2030 

(111)  22079 

(300)   

(510)  16, 

(526)  Just Better 

(591)  -e kuqe; e bardhë; blu 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1022 

(540)  super cips  

(732)  Prizren Commerce Group sh.p.k 

Pn Lupishtë Prizren, Kosovë, KS 

(151)  08/09/2021 

(180)  10/12/2030 

(111)  22056 

(300)   

(510)  29, 

(526)  super 

(591)  -e kuqe, e verdhe, bezhe 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr. Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, 

ap.70/4 Tirane., 100 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1040 

(540)  Diamant VRANKEN 

(732)  VRANKEN-POMMERY 

PRODUCTION 

Villa Demoiselle, 56 Boulevard Henry 

Vasnier, 51100 REIMS, France, FR 

(151)  14/09/2021 

(180)  16/12/2030 

(111)  22104 

(300)   

(510)  33, 

(526)   
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(591)  -ngjyre ari; kafe; e bardhë 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 

 (210)  AL/T/ 2020/1047 

(540)  FLURAPID 

(732)  Fortex Nutraceuticals Ltd. 

Suhodol, 10 Prohladen kat street, 1362 

Sofia, Bulgaria, BG 

(151)  09/09/2021 

(180)  17/12/2030 

(111)  22064 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI  

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1048 

(540)  FORTEX 

(732)  Fortex Nutraceuticals Ltd. 

Suhodol, 10 Prohladen kat street, 1362 

Sofia, Bulgaria, BG 

(151)  09/09/2021 

(180)  17/12/2030 

(111)  22067 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI  

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1050 

(540)  VITAMIX 

(732)  Fortex Nutraceuticals Ltd. 

Suhodol, 10 Prohladen kat street, 1362 

Sofia, Bulgaria, BG 

(151)  09/09/2021 

(180)  17/12/2030 

(111)  22065 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI  

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1058 

(540)  OPTIKA LUANI Zgjedhja juaj! 

(732)  Luan Sefa 

Tirane, Rruga ''Muhamet Gjollesha'', 

pall.69, Shk.3, Ap.27, Kati i pare., AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  17/12/2030 

(111)  22062 

(300)   

(510)  44, 

(526)  OPTIKA  

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

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1062 

(540)  HEETS PURPLE WAVE 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, 

CH 

(151)  03/09/2021 

(180)  21/12/2030 

(111)  22028 

(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/ 2020/1136 

(540)  AlpiSoft by KATARO kitchen 

Roll Jumbo Leter Kuzhine 
(732)  GONI shpk 

Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga 

Shaban Bardhoshi, objekt i ndodhur ne 

zonen kadastrale 8230, nr.pasurie 7/56, 

AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  22068 

(300)   

(510)  16, 

(526)  kitchen; Roll; Jumbo; Leter; 

Kuzhine; By; Soft; 100 % cellulose 

(591)  -bojëqielli; jeshile; e bardhë; e 

verdhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1137 

(540)  Bio Medina NATURAL 

PRODUCTS 
(732)  LE-ANNA company 

Tirane, Njesia Administrative nr.9, Rruga 

" Jordan Misja", Godine 2 kateshe, 

nr.122, kati i pare., AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  22070 

(300)   

(510)  3  35, 

(526)  Bio; NATURAL PRODUCTS 

(591)  -e zezë; e bardhë; jeshile 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1148 

(540)  Merlin 

(732)  Lejdi Kuqi 

Elbasan, Lagjia Kongresi i Elbasanit, 

Zona Kadastrale 8521, Nr.pasurie 2/74-

N.9, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  22069 

(300)   

(510)  14  35, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1149 

(540)  Imperium Academy 

(732)  Gezim Balashi 

TIRANE, Rruga Urani Pano, Godina 

Nr.3, Hyrja 1, Ap,1, Tirane, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  22071 

(300)   

(510)  30, 35, 41  43, 

(526)  Academy 

(591)  -e kuqe; e verdhë gold 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1163 

(540)  NEWPORT  

(732)  British American Tobacco 

(Brands) Limited 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 

2PG London, United Kingdom , UK 
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(151)  07/09/2021 

(180)  31/12/2030 

(111)  22036 

(300)  UK00003543759  13/10/2020  UK 

(510)  34, 

(526)   

(591)  -Ngjyra e gjelber; e gjelber e erret; 

e bardhe. 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/26 

(540)  LOCO 8 Prelivene Mlečnom 

Čokoladom Narandža i Kakao 

Komadići 8 NAPOLITANKI 
(732)  KONCERN ZA PROIZVODNJU I 

PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA BAMBI A.D. 

POŽAREVAC 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(151)  07/09/2021 

(180)  14/01/2031 

(111)  22040 

(300)   

(510)  30, 

(526)  8; Prelivene Mlečnom Čokoladom; 

Narandža i Kakao Komadići; 8 

NAPOLITANKI 

(591)  -kafe; portokalli; e bardhë 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/45 

(540)  HAI TIAN 

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food 

Co., Ltd. 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CHINA, CN 

(151)  13/09/2021 

(180)  19/01/2031 

(111)  22089 

(300)   

(510)  29, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/47 

(540)  SL Brilant 

(732)  Spiro Ligu 

Gjirokaster, lagjia 18 Shtatori, rruga Veli 

Hashorva, godina 7 kateshe., AL 

(151)  14/09/2021 

(180)  20/01/2031 

(111)  22106 

(300)   

(510)  14, 

(526)  Brilant 

(591)  -e bardhë; e verdhë; gri 

(740) Spiro Ligu 

Gjirokaster, lagjia 18 Shtatori, rruga Veli 

Hashorva, godina 7 kateshe. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/64 

(540)  HASeeB 

(732)  Haseeb Co. 

Al Mantika Al Sinaia, Ibn Asaker, 

Damascus, Syria, SY 

(151)  07/09/2021 

(180)  22/01/2031 

(111)  22037 

(300)   

(510)  29, 30, 31, 32, 35  43, 
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(526)   

(591)  -blu; gurekali; jeshile; e bardhe. 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

 

 
(210)  AL/T/ 2021/85 

(540)  KLUB VOLEJBOLL D 

DINAMO 
(732)  Shoqata "Klub Volejboll Dinamo" 

Rr. "Muhamet Gjollesha", pranë 

Universitetit të Sporteve,Tiranë, Shqipëri, 

AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  28/01/2031 

(111)  22054 

(300)   

(510)  25, 28  41, 

(526)  KLUB VOLEJBOLL 

(591)  -Ngjyra blu (me dy tonalitete); 

Ngjyra e bardhe. 

(740) Florina Sefa 

Frost & Fire Consulting sh.p.k, Rr. "Papa 

Gjon Pali II", Qendra e Biznesit ABA, 

kati 14, zyra 1401, Tiranë, Shqipëri. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/102 

(540)  SPLASH 

(732)  PETRO KRUSHOVA PERSON 

FIZIK 

Korce Bulgarec Magazine prane shkolles 

9-vjecare Sotir Beçka, Shqiperi., AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  01/02/2031 

(111)  22061 

(300)   

(510)  16, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/106 

(540)  ALPHEROL 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(151)  09/09/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  22074 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/107 

(540)  SYNCADOL 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(151)  09/09/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  22073 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/108 

(540)  NEUROCOMPLEX-B 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, 

U.S.A., US 

(151)  09/09/2021 
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(180)  02/02/2031 

(111)  22075 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/109 

(540)  BIOZYM-Q10 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(151)  09/09/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  22076 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/110 

(540)  BISYN 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

(151)  09/09/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  22077 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/113 

(540)  SYNERGY VITAMINS 

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, 

U.S.A., US 

(151)  07/09/2021 

(180)  02/02/2031 

(111)  22049 

(300)   

(510)  5, 

(526)  VITAMINS 

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/124 

(540)  MUSCAL 

(732)  ERALD KASAJ 

Rruga Medar Shtylla, ndertesa 9, hyrja 3, 

Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  13/09/2021 

(180)  04/02/2031 

(111)  22097 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  -E zeze; gri; 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/ 2021/154 

(540)  TimoFlu 

(732)  DENIDA-AL Shpk 
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Durres Durres DURRES Lagjja Nr.13, 

Rruga Pavaresia, Objekt me Nr.pasurie 

46/527, Zone Kadastrale Nr.8518,  Kati 

gjashte., AL 

(151)  07/09/2021 

(180)  12/02/2031 

(111)  22051 

(300)   

(510)  5, 

(526)  Flu 

(591)  - 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/185 

(540)  tekafja 

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njesia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(151)  08/09/2021 

(180)  17/02/2031 

(111)  22052 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -bardhe dhe jeshile ne nuancen 

#3E6270 

(740) Brikena KASMI 

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

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/186 

(540)  REPARANDO 

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njësia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  17/02/2031 

(111)  22085 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Brikena KASMI 

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

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/187 

(540)  SOLIDUM 

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njesia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  17/02/2031 

(111)  22063 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Brikena KASMI 

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

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/188 

(540)  MERIDIEM 

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njësia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  17/02/2031 

(111)  22083 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Brikena KASMI 

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

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/195 

(540)  Orbital Apartments 

(732)  GENER 2 sh.p.k. 

Rr. "Papa Gjon Pali i II-te", ABA 

Business Center, Kati 7-te, AL 

(151)  07/09/2021 
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(180)  18/02/2031 

(111)  22048 

(300)   

(510)  36  37, 

(526)  Apartments 

(591)  -kafe; jeshile e erret;jeshile e çelet; 

gri e erret; gri e lehte 

(740) Silva Xhelili 

Rr. ''Papa Gjon Pali i II-te'', ABA 

Business Center, Kati 7-te 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/198 

(540)  GJIKONDI 

(732)  GJIKONDI.A SHPK 

Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Bulevardi 

''Zogu i Parë", Pallati nr.103, zona 

kadastrale 8350, dyqani nr.3, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  18/02/2031 

(111)  22081 

(300)   

(510)  14  35, 

(526)   

(591)  -Ngjyrë ari; e bardhë 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/201 

(540)  LIFT 

(732)  RHG SHPK  

Rruga Pjeter Bogdani, Godine 1 Kateshe 

me zone kadastrale 8270, nr pasurie 3/52, 

Tirane - Shqiperi., AL 

(151)  13/09/2021 

(180)  18/02/2031 

(111)  22098 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -jeshile e errët(ngjyre ulliri); bezhë 

e errët (ngjyrë tulle) 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/203 

(540)  TIVARI Attorneys at law 

(732)  Idlir Tivari 

AHMET DAKLI 00690036; Nd. 1; H. 5; 

Ap. 7; DURRËS; DURRËS; 2002; 

DURRËS, AL 

(151)  07/09/2021 

(180)  03/03/2031 

(111)  22050 

(300)   

(510)  36, 44  45, 

(526)  Attorneys at law 

(591)  -E kuqe; E zeze. 

(740) Idlir Tivari 

AHMET DAKLI 00690036; Nd. 1; H. 5; 

Ap. 7; DURRËS; DURRËS; 2002; 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/225 

(540)  Urimil 

(732)  NATURPHARMA BULGARIA 

EOOD 

21 ''Yanko Sofliski volvoda'', Str., en.A 

1164 Sofia, BULGARIA, BG 

(151)  07/09/2021 

(180)  24/02/2031 

(111)  22046 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2021/236 

(540)  UPI 

(732)  CHINA UNIONPAY CO., LTD. 

No. 498 Guoshoujing Road, Pudong, 

Shanghai CHINA 201203, CN 

(151)  14/09/2021 

(180)  01/03/2031 

(111)  22103 

(300)   

(510)  9  36, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/261 

(540)  VIDPREVTYN 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive 18370 Swiftwater 

Pennsylvania, US 

(151)  13/09/2021 

(180)  04/03/2031 

(111)  22094 

(300)  018305847  11/09/2020  EM 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/262 

(540)  VULTECVID 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive 18370 Swiftwater 

Pennsylvania, US 

(151)  13/09/2021 

(180)  04/03/2031 

(111)  22091 

(300)  018305841  11/09/2020  EM 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/263 

(540)  EMRANVID 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive 18370 Swiftwater 

Pennsylvania, US 

(151)  13/09/2021 

(180)  04/03/2031 

(111)  22088 

(300)  018304283  08/09/2020  EM 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/264 

(540)  VIDMAREVE 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive 18370 Swiftwater 

Pennsylvania, US 

(151)  13/09/2021 

(180)  04/03/2031 

(111)  22090 

(300)  018304259  08/09/2020  EM 

(510)  5, 

(526)   
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(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/265 

(540)  PAXMYRNA 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive 18370 Swiftwater 

Pennsylvania, US 

(151)  13/09/2021 

(180)  04/03/2031 

(111)  22087 

(300)  018304273  08/09/2020  EM 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/270 

(540)  拉面说 RAMEN TALK 

(732)  Shanghai Ramentalk E-Commerce 

Co., Ltd. 

Room 2153, Building No. 2, Zixing Road 

No.588, Minhang District, Shanghai, 

China,  , CN 

(151)  14/09/2021 

(180)  08/03/2031 

(111)  22107 

(300)   

(510)  30  35, 

(526)  Aplikanti heq dore nga mbrojtja 

ekskluzive te markes tregtare per 

karakteret kineze LA MIAN dhe fjalen 

RAMEN 

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë, Shqiperi 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/276 

(540)  Preston. 

(732)  MedCare International 

Tirane Tirane TIRANE Rruga ''Isuf 

Elezi'', ndertesa 1, njesia 1, kati perdhe, 

Selite, Tirane, AL 

(151)  07/09/2021 

(180)  08/03/2031 

(111)  22038 

(300)   

(510)  10, 

(526)   

(591)  -e zezë; e kuqe 

(740) Tryfon Charitos 

Tirane Tirane TIRANE Rruga ''Isuf 

Elezi'', ndertesa 1, njesia 1, kati perdhe, 

Selite, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/278 

(540)  ola 

(732)  ATLAS MILLS SHPK 

Tirane, Kashar, Yrshek, Rruga Nacionale 

Tirane Durres, Km 6, Ndertesa me 

Nr.pasurie 3/10/1, Zone kadastrale 2679., 

AL 

(151)  07/09/2021 

(180)  09/03/2031 

(111)  22039 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 
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(210)  AL/T/ 2021/280 

(540)  BLUEBAY 

(732)  BLUEBAY 

Rruga ''Emin Duraku'', Hyrja nr.1, 

Apartamenti nr.2, zona kadastrale 8270 

Nr.pasurie +1-2, volumi 74, faqe 189, 

Tirane, AL 

(151)  14/09/2021 

(180)  09/03/2031 

(111)  22100 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -cyan blu dhe e errët 

(740) Neriza Brami 

Rr. Ibrahim Rugova,  Sky Tower 8/3, 

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/284 

(540)  ALWAYS ZZZ 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(151)  13/09/2021 

(180)  10/03/2031 

(111)  22093 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/285 

(540)  COMFORTLOCK WINGS 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(151)  13/09/2021 

(180)  10/03/2031 

(111)  22092 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/318 

(540)  HELL'S KITCHEN 

(732)  ITV Studios Limited 

2 Waterhouse Square, Holborn London 

EC1N 2AE, United Kingdom , UK 

(151)  14/09/2021 

(180)  17/03/2031 

(111)  22102 

(300)   

(510)  9  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/319 

(540)  HK 

(732)  ITV Studios Limited 

2 Waterhouse Square, Holborn London 

EC1N 2AE, United Kingdom, UK 

(151)  14/09/2021 

(180)  17/03/2031 

(111)  22101 

(300)   

(510)  9  41, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/328 

(540)  LIM-EM 

(732)  LIM-EM 

TIRANE, NJESIA NR.2, RRUGA BUDI, 

PALLATI FASKED, KATI 2, AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  19/03/2031 

(111)  22082 

(300)   

(510)  37, 

(526)   

(591)  -jeshile; e zezë 

(740) AEDA VELIU 

TIRANE, NJESIA NR.2, RRUGA BUDI, 

PALLATI FASKED, KATI 2 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/347 

(540)  UNIPAS 

(732)  UNION FINANCIAR TIRANE 

SHA   

Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32, Kati 3, 

Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake Nr.5, 

Tirane -Shqiperi., AL 

(151)  14/09/2021 

(180)  29/03/2031 

(111)  22105 

(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/ 2021/349 

(540)  LOTI LISIT 

(732)  Wine.Al Sh.p.k 

Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, 

Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, 

Zona Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri, 

AL 

(151)  09/09/2021 

(180)  29/03/2031 

(111)  22084 

(300)   

(510)  33, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë; e gjelbër 

(740) Iljaz Mehmeti 

Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, 

Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, 

Zona Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/357 

(540)  FERNETI TARMAN 

(732)  FERNETI DOOEL Skopje 

Dzon Kenedi br. 25-5/19, Skopje, 

Republic of North Macedonia, MK 

(151)  09/09/2021 

(180)  31/03/2031 

(111)  22066 

(300)   

(510)  1  35, 

(526)   

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

errët 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2021/406 

(540)  HASHTAG 

(732)  Lorena Qesari 

Rr. Abedin Dino, Lagjia nr.3, Sarande, 

AL 

(151)  13/09/2021 

(180)  09/04/2031 

(111)  22099 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë; rozë; jeshile; e 

verdhë 

(740) Lorena Qesari 

Rr. Abedin Dino, Lagjia nr.3, Sarande 
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KUFIZIM I LISTËS SË MALLRAVE
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( 111)   

( 210 )  AL/T/ 2021/649 

( 540 )  MAGLUMI 

( 511 )  5-Preparate diagnostike për 

qëllime mjekësore;reagent biomarkerë 

diagnostik për qëllime mjekësore;reagent 

kimik për qëllime mjekësore ose 

veterinare;preparate biologjike për 

qëllime mjekësore;preparate kimike për 

qëllime mjekësore;preparate kimike për 

diagnostikimin e shtatzënisë;gjak për 

qëllime mjekësore;serume;enzima për 

qëllime mjekësore;preparate enzime për 

qëllime mjekësore;reagent letër për 

qëllime mjekësore;medikamente 

seroterapeutike;preparate kimike për 

qëllime farmaceutike;preparate 

farmaceutike;preparate kimiko-

farmaceutike;ilaçe për qëllime 

mjekësore;preparate të elementeve 

gjurmuese për përdorim te njerzit dhe 

kafshët;germicide;preparate 

sterilizuese;aminoacide për qëllime 

mjekësore;preparate bakteriologjike për 

përdorim në mjekësi dhe 

veterinari;preparate bakteriale për 

përdorim në mjekësi dhe 

veterinari;reagent për përdorim në 

testimin gjenetik mjekësor 

10-Aparate dhe instrumente mjekësore; 

aparate diagnostikuese për qëllime 

mjekësore; aparate për testimin e gjakut; 

instrumente për analizimin e gjakut; 

aparate për përdorim në analiza 

mjekësore; aparate testimi për qëllime 

mjekësore; kasa të përshtatura për 

instrumente mjekësore; aparate për testim 

të AND-së dhe ARN-së për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instrumente 

kirurgjikale; konteinerë të bërë 

posaçërsith për mbetje mjekësore; pajisje 

ultrasonike për qëllime mjekësore; 

inkubatorë për qëllime mjekësore; aparate 

për rahabilitimin e trupit për qëllime 

mjekësore; sonda për qëllime mjekësore; 

stenta; aparate respiratore për 

frymëmarrje artificiale; aparate për 

frymëmarrje artificiale; monitorë për 

yndyrën trupore; monitorë për përbërjen e 

trupit; aparate matëse të kolesterolit; 

aparate matëse të glukozës; aparate 

radiologjike për qëllime mjekësore; 

aparate për radioterapi; tabela për 

ekzaminime mjekësore; aparate dhe 

instrumente dentare; pajisje të testimit të 

gjenetikës mjekësore; pajisje të testimit 

diagnostikues për zbulimin e proteinave 

të viruseve jo-normale; aparatura dhe 

pajisje izotopike që përdoren në 

diagnostikim dhe trajtim. 

 


