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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/ 2020/980 

(220)  25/11/2020 

(540)   

NEUTRIDERM 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY 

LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 

Australia, AU 

(740) Krenar Loloci 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 3  locione per kujdesin e 

lekures;krem per lekuren;sapune ne forme 

kallepi;kreme zbardhimi te 

lekures;locione zbardhimi te 

lekures;shampo kunder-zbokthit;locione 

per flloket;shampo;balsam per floket  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/89 

(220)  29/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e gjelbër; portokalli 

(732)  A.I.B.A. KOMPANI 

L.14 RR. TIRANA 

SHKOZET,Durres,DURRES,Durres, AL 

(740) Daniel Kordhoni 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4 

(511) 14  Punime artistike prej metali të 

çmuar; Kapëse kollaresh; Orë dore; 

Bizhuteri; Kuti bizhuterish; Medalje; 

Varëse qafe [bizhuteri]; Figurina 

[statujëza] prej metali të çmuar; Simbole 

prej metali të çmuar; Byzylykë 

[bizhuteri]; Vathë; Kapëse për bizhuteri; 

Orë dhe sahatë, elektrikë; Orë më zile;  

16  Kuti kartoni për vezë; Printime 

grafike; Fletët absorbuese, prej letre ose 

plastike, për paketimin e produkteve 

ushqimore; Çanta [zarfa, qese] prej letre 

ose plastike për paketim; Kuti prej kartoni 

ose letre; Shirita ngjitës për artikuj 

shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Tabela 

reklamimesh prej letre ose kartoni; 

Albume; Karta njoftimesh [letra shkrimi]; 

Broshura; Shirita letre shënjuese për faqet 

e librave; Libra; Kalendarë; Karton; Kuti 

për stampa [vula]; Katalogje; Pulla të 

heqshme; Qese konike prej letrës; Letër 

fotokopjeje [artikuj shkrimi]; Zarfe 

[artikuj shkrimi]; Peshqirë fytyre prej 

letre; Fletushka; Dosje për dokumenta; 

Qese plehrash prej letre ose plastike; 

Kartolina urimi; Shami letre; Letër 

higjenike; Etiketa, jo prej tekstili; Revista 

[botime periodike]; Gazeta; Pulla të 

heqshme; Letër ambalazhimi; Lapsa; 

Stilolapsa [për nevoja zyre]; Kupona të 

printuar; Çentro tavoline prej letre; 

Shtroja tavoline prej letre;  Mbulesë 

tavoline prej letre;   

25  Veshje; Kapele; Xhaketa [veshje]; 

Triko; Këmisha; Pantallona; Pelerina; 

Kravata; Veshje plazhi; Komplete për 

bebe [veshje]: Dorashka; Shalle gryke; 

Mbathje bebesh; Pantofla banjoje; Bereta; 

Kominoshe [veshje]; Kapuçë [veshje]; 

Shami xhepi; Kësula; Çorape; Fanella për 

sporte; Këpucë për sporte; Kostume;   
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29  Vezë;E bardhë vezësh;E verdhë 

vezësh;Vezët e zogjve; 

Qumësht;Kos;Gjalpë;Djathë;Reçelra 

frutash;Vaj misri;Vaj ulliri për 

ushqim;Margarinë;Marmelatë;Pure 

molle;Komposto frutash;Vajra 

ushqimore;Fruta të konservuar në 

alkool;Ajvar [speca të 

konservuara];Turshi;Arra, të 

gatshme;Patatina;Vezë (Kërmilli —) për 

konsum;Supra;Qumësht soje 

[zëvendësues qumështi]  

30  Vezë çokollate; Çokollatë; Kakao; 

Kafe; Pije kafeje me qumësht; Ëmbëlsira; 

Torta; Sheqer; Karamele; Bukë; Miell 

elbi; Ushqime me bazë drithërash; 

Çëmçakëz; Bikarbonate sode për qëllime 

gatimi [sodë buke]; Kek me krem 

ëmbëlsirash [të ftohta]; Uthull; Pije 

çokollate me qumësht; Përzierje [erëza]; 

Salca djegëse [erëza]; Drithëra; Miell 

misri; Miell për ushqim; Biskota të thata; 

Mjaltë; Akullore; Çaj i ftohtë; Makarona; 

Salcë makaronash; Pica; Oriz;  

31  Vezë për çelje; Përgatitjet për 

shtrimin e vezëve të pulave; Shpendë, të 

gjalla; Vezë për ngrohje, të fertilizuara; 

Ushqim për zogj; Fara drithërash, të 

papërpunuara; Tërshërë; Fara liri për 

konsum të kafshëve; Misër I papërpunuar; 

Ushqim i përtypshëm për kafshët; Alga 

për konsum nga njerëzit ose kafshët; Elb; 

Krunde; Qull krundesh për konsum nga 

kafshët; Drithëra (Produkte të mbetura të 

—) për konsum nga kafshët; Fruta 

agrume, të freskëta; Biskota për qentë; 

Susam ushqimor, të papërpunuara; Miell 

për kafshë;  

35  Shërbime me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me pajisjet shtëpiake 

elektronike;Menaxhimi i biznesit për 

dyqane;Administrimi i punëve të biznesit 

të dyqaneve me pakicë;Shërbime 

dyqanesh me pakicë në internet në lidhje 

me veshjet, ushqimet dhe 

elektroshtëpiaket;Shërbime dyqanesh me 

pakicë në internet në lidhje me produktet 

kozmetike dhe të bukurisë;Funksionimi 

afarist i qendrave tregtare për të 

tjerët;Informacion dhe këshilla tregtare 

për konsumatorët [dyqani i këshillës së 

konsumatorit];Publicitet;Marketing;Rekla

ma tregtare në television;Reklama 

tregtare në radio;Reklamim në Internet 

nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterash;Sigurimi i një treg online 

për blerësit dhe shitësit të mallrave dhe 

shërbimeve;Shërbime për qëllime 

reklamash;Reklamime me anë të 

postës;Demonstrimi i mallrave; Postimi i 

faturave;Përpilim informacioni në sisteme 

të dhënash kompjuterike;Organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose 

reklamimi;Prodhimi i filmave të 

reklamës;Dhënie me qira e hapësirës së 

reklamimit  

38  Sigurimi i lidhjeve të 

telekomunikacionit në një rrjet global 

kompjuterik;Dhënia e kanaleve 

telekomunikuese për shërbimet e blerjes 

me anë të televizorit;Shërbime bordesh 

buletini elektronik [shërbime 

telekomunikacioni];Hyrje në 

database;Sigurimi forume 

online;Komunikime nëpërmjet 

terminaleve kompjuterike;Transmetim 

kabllor televiziv;Komunikimet me 

telefonat celulare;Dërgim mesazhesh; 

shërbimet e agjensisë së 

lajmeve;Shërbime njoftimi [radio, telefon 

ose mjete të tjera të komunikimit 

elektronik];Transmetim në 

radio;Transmetim televiziv;Transmetim 

me satelit;Kanalizimi i të 

dhënave;Shërbime 

telegrafike;Transmetimi i skedarëve 

dixhitale;Transmetimi i kartolinave të 

urimi në internet;Transmetim i videove 

me kërkesë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/90 

(220)  29/01/2021 
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(540)   

AIBA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  A.I.B.A. KOMPANI 

L.14 RR. TIRANA 

SHKOZET,Durres,DURRES,Durres, AL 

(740) Daniel Kordhoni 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4 

(511) 3  Parfumeri; Parfume; Shampo; 

Kozmetikë; Lapsa kozmetikë; Paketa 

kozmetike; Ngjyra kozmetike; Krem 

kozmetik; Sapun; Maska bukurie; 

Aromatikë [vajra esence]; Preparate 

kundra djersës; Baza për parfume prej 

lulesh; Pasta dhëmbësh; Eau de Cologne; 

Qerpikë fallco; Thonj fallco; Ngjyra 

flokësh; Balsam për flokët; Buzëkuqë; 

Grimi; Pluhur për tualet;  

4  Karburant; Karburant motori; Vaj 

diesel; Benzinë; Benzol; Karburant/lëndë 

djegëse biomasë; Qirinj; Qymyre 

[karburant]; Vaj i djegshëm; Etanol 

[karburant]; Vaj industrial;   

7  Inkubatorë për vezë;Rrahëse vezësh, 

elektrike, për qëllime shtëpiake;Lavatriçe 

për rroba;Makineri hekurosje;Makineri 

kuzhine, elektrike;Larës 

pjatash;Shtrydhëse elektrike për përdorim 

në kuzhinë;Kuti për matrica 

[shtypshkrim];Makineri fryrëse për thithje 

të pluhurit;Gjeneratorë;Aparatet për 

ajrosjen e pijeve;Aparate për ajrosjen e 

ujit;Aparate për derdhjen e birrës nën 

presion;Atomizues [makineri];Pëzierës, 

elektrikë, për qëllime shtëpiake;Printera 

3D;Pajisje ajërfryrëse;Pajisje ajerfryrëse 

ose ventilatorë për komprimimin, thithjen 

dhe transportin e grurit;Makineri 

bujqësore;Makineri për mbyllje 

shishesh;Makineri për mbushje 

shishesh;Makineri për vulosje 

shishesh;Makineri për taposje 

shishesh;Makineri për prerje 

buke;Makineri për bërje birre;Furça për 

fshesa me korent;Makineri gjalpi;Hapës 

(Kanaçe —), elektrike;Makineri 

krehëse;Mulli kafeje, përveç atyre të 

vënies në veprim me dorë;Pajisje për 

tërheqjen e perdeve, elektrike;Trapane 

dore elektrike;Aparate saldimi 

elektrikë;Aparate elektrike për vulosjen 

me plastikë [paketim];Elektroda për 

makina saldimi;Ashensorë 

[ngritës];Makineri stampimi;Gjeneratorë 

rryme eletrike për emergjenca;Përpunues 

ushqimorë, elektrikë;Makineri 

ngrirjeje;Presa frutash, elektrike, për 

qëllime shtëpiake;Makineri grirëse për 

zarzavate;Vegla dore, përveç vënies në 

veprim me dorë;Aparate boje për 

makineri printimi;Makineri 

amballazhimi;Makineri 

paketimi;Makineri 

letrash;Printera;Makineri qepëse;Aparate 

saldimi, që vihen në veprim me 

gaz;Makineri larjeje [lavanderi];Makineri 

shtrydhëse për lavanderi  

9  Program kompjuterik për funksionimin 

e një dyqani në internet; Software për 

lojëra kompjuterike; Programe 

kompjuterike, të regjistruar; Programe 

(Kompjuter —) [programe të 

shkarkueshme]; Aplikacione të 

shkarkueshme për kompjuter; Software 

(Kompjuteri —), të regjistruara; 

Kompjutera; Televizorë; Kompjutera 

tabletë; Botime (Elektronike —) [të 

shkarkueshme]; Kohëmatës për zierjen e 

vezëve [orë me rërë]; Kasë për 

smartphones; Telefona celularë; Syze 

[optike]; Skelete syzesh; Syze 3D; Kuti 

syzesh; Kufje; Filma me kartona; Syze 

kundër verbimit nga dielli; Bateri, 

elektrike; Akumulatorë, elektrikë, për 

automjete; Aparate frymëmarrjeje për 

notim nënujor; Makina llogaritëse; 

Karikues për cigare elektronike; Agjenda 
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elektronike; Holograme; Karta identiteti, 

magnetike; Karta me qark të integruar 

[karta smart]; Brava, elektrike; Materiale 

për rrjetën e energjisë elektrike [tela, 

kabllo]; Aparate matëse; Mikrofonë; 

Telefona celularë; Monitorë [hardware 

kompjuteri]; Monitorë [programe 

kompjuteri]; Fibra optike [filamente 

përçuese të dritës]; Printera për përdorim 

me kompjutera; Radiomarrës; Aparate 

radiologjike për qëllime industriale; 

Ekrane radiologjike për qëllime 

industriale; Helmeta për biçikleta; Ora 

inteligjente; Bateri diellore; Priza, spina 

dhe kontakte të tjera [lidhësa elektrikë]; 

Panele diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike; Alarme akustike [tingull];    

11  Tenxhere elektrike për vezë;Instalime 

automatike të ujitjes për 

shpendët;Frigoriferë ngrirës;Aparate për 

ajër të kondicionuar;Instalime për ajrin e 

kondicionuar;Aparate për freskimin e 

ajrit;Instalime për filtrimin e ajrit;Furra 

pjekjeje;Zgara pjekjeje;Pajisje (Vaskash 

—);Instalime hidraulike të 

vaskave;Tubacione vaskash;Aparate për 

ftohjen e pijeve;Bide;Gypa bolieri [tuba] 

për instalime të ngrohjes;Bolierë, të 

ndryshëm nga pjesët e makinave;Makina 

për bërjen e bukës;Thekëse;Radiatorë 

ngrohjeje qendore;Llambadarë;Aspiratorë 

oxhaqesh;Tubacione të jashtme (Oxhaqe 

—);Aparate kromatografike për qëllime 

industriale;Makina kafeje, 

elektrike;Filtruese kafeje, 

elektrike;Pjekëse kafeje;Furnela;Enë 

guzhine, elektrike;Pajisje dhe instalime 

ftohjeje, freskim;Instalime dhe makineri 

ftohjeje;Tiganë të thellë, 

elektrikë;Aparate distilimi;Aparate 

tharës;Ventilatorë elektrikë për përdorim 

personal;Llamba elektrike;Drita elektrike 

për pemët e Krishtlindjes;Aparate 

avullimi;Tubacione të shtrirë për 

instalimet e ngrohjes qendrore;Aspiratorë 

për kuzhina;Ventilatorë [kondicionim i 

ajrit];Ventilatorë [pjesë të instalimeve për 

kondicionimin e ajrit];Duqe [rubineta, 

tapa] [çezma] për tubacione;Filtra për 

kondicionimin e ajrit;Filtra për ujin e 

pijshëm;Vatra zjarri, shtëpiake;Aparate 

shkarkimi;Pllaka të strukturuara për 

soba;Pajisje tharëse për flokë;Aparate për 

tharjen e duarve për banjot;Furra;Aparate 

ngrohjeje, elektrike;Soba me ajër të 

nxehtë;Ibrikë, elektrikë;Abazhurë;Poça 

llambash;Pajisje ndriçuese në bazë 

diodash [LED];Soba me mikrovalë 

[aparate gatimi];Dollape ftohjeje;Dollapë 

frigoriferikë;Frigoriferë;Furra 

pjekëse;Hell pjekjeje;Aparate dhe 

instalime 

sanitare;Dushe;Lavamanë;Banja;Vaska 

(Llixha —) [tubacione];Mbledhës termikë 

diellorë [ngrohës];Kaldaja;Kaldaja 

[aparate ngrohjeje];Pllaka të strukturuara 

për soba;Valvula (Termostatike —) [pjesë 

të instalimeve për 

ngrohje];Thekëse;Tualete, të 

transportueshëm;Tiganë 

ngrohjeje;Lavamanë për larjen e duarve 

[pjesë të instalimeve sanitare];Instalime 

për tubat e ujit;Tuba uji për instalime 

sanitare;Instalime për purifikimin e 

ujit;Aparate dhe makineri për purifikimin 

e ujit;Sterilizuesë uji;Instalime vaditjeje, 

automatike;Furrat, përveç atyre për 

përdorim në laborator  12  Automjete 

elektrike; Automjete me frigorifer; 

Makina; Furgonë; Kamionë; Kamionçina 

[automjete]; Mjete ajrore; Varka; Barka; 

Jahte; Ambulanca; Avionë të 

telekomanduar (drone) civil; Balona me 

ajër të nxehtë; Parashuta; Karroca; 

Karroca fëmijësh; Biçikleta; Kosha të 

përshtatur për motoçikleta;  14  Punime 

artistike prej metali të çmuar; Kapëse 

kollaresh; Orë dore; Bizhuteri; Kuti 

bizhuterish; Medalje; Varëse qafe 

[bizhuteri]; Figurina [statujëza] prej 

metali të çmuar; Simbole prej metali të 

çmuar; Byzylykë [bizhuteri]; Vathë; 

Kapëse për bizhuteri; Orë dhe sahatë, 

elektrikë; Orë më zile;  16  Kuti kartoni 
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për vezë;Printime grafike;Fletët 

absorbuese, prej letre ose plastike, për 

paketimin e produkteve ushqimore;Çanta 

[zarfa, qese] prej letre ose plastike për 

paketim;Kuti prej kartoni ose letre;Shirita 

ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime 

shtëpiake;Tabela reklamimesh prej letre 

ose kartoni;Albume;Karta njoftimesh 

[letra shkrimi];Broshura;Shirita letre 

shënjuese për faqet e 

librave;Libra;Kalendarë;Karton;Kuti për 

stampa [vula];Katalogje;Pulla të 

heqshme;Qese konike prej letrës;Letër 

fotokopjeje [artikuj shkrimi];Zarfe 

[artikuj shkrimi];Peshqirë fytyre prej 

letre;Fletushka;Dosje për 

dokumenta;Qese plehrash prej letre ose 

plastike;Kartolina urimi;Shami letre;Letër 

higjenike;Etiketa, jo prej tekstili;Revista 

[botime periodike];Gazeta;Pulla të 

heqshme;Letër 

ambalazhimi;Lapsa;Stilolapsa [për nevoja 

zyre];Kupona të printuar;Çentro tavoline 

prej letre;Shtroja tavoline prej 

letre;Mbulesë tavoline prej letre  21  

Mbajtëse plastike të vezëve për përdorim 

shtëpiak;Gota vezësh;Figurina [statuja] 

prej porcelani,qeramike, argjile ose 

qelqi;Komplete enësh gatimi;Enë 

gatimi;Autoklava [tenxhere me presion] 

joelektrike;Vaska (Bebe —), të 

lëvizshme;Shporta për përdorim 

shtëpiak;Lugë shërbyese [enë 

gatimi];Rrahëse, joelektrike;Gota të 

mëdha birre;Shishe;Lavamanë [tasa];Kuti 

për dispenzimin e peshqirëve prej 

letre;Kuti karamelesh;Kuti prej 

xhami;Shporta buke, shtëpiake;Mbajtëse 

buke;Fshesa;Furça;Kova;Buste prej 

porcelani, qeramike, argjile ose 

qelqi;Kapakë të enëve ku mbahet 

gjalpi;Enë për mbajtjen e gjalpit;Tabaka 

restorantesh;Forma 

kekësh;Qirimbajtëse;Kavanoza për 

mbajtjen e qirinjve 

[mbajtëse];Damixhana;Fshirëse 

tapeti;Kazanë;Qeramikë për qëllime 

shtëpiake;Kapakë për enë ku mbahet 

djathi;Shtupa pastrimi;Mbyllëse për 

kapakët e tenxhereve;Kapëse 

rrobash;Fitra kafeje, joelektrikë;Mulli 

kafeje, që vihen në përdorim me 

dorë;Xhezve kafeje, 

joelektrike;Krehëra;Çanta dekorative për 

konfeksionerë [çanta 

ëmbëlsirash];Prerëse embëlsirash 

[biskotash];Vazo ëmbëlsirash;Helle 

gatimi, prej metali;Nxjerrëse tapash, 

elektrike dhe jo-elektrike;Mjete 

kozmetike;Kapakë për pjata;Mbulesa, jo 

prej letre, për vazo lulesh;Enë prej 

argjile;Shtrydhëse jo-elektrike për 

përdorim kuzhine;Kristal [qelqe];Pajisje 

të thella për skuqje (friteza), 

joelektrike;Pjata;Kapakë për pjata;Pjata 

tavoline njëpërdorimshe;Shishe sportive 

për pije;Gota për të pirë;Rafte tharëse për 

lavanderi;Kosha mbeturinash;Aparate për 

fshirjen e pluhurave, joelektrikë;Furça 

elektrike, me përjashtim të pjesëve të 

makinave;Krehra elektrikë;Pastrues 

pluhurash me pupla;Kuti tualetesh;Tiganë 

për skuqje;Poça qelqi [enë];Skara [pajisje 

gatimi];Çanta izotermike;Lugë përzierëse 

[pajisje kuzhine];Fole vezësh, 

artificiale;Frigorifer jo-elektrikë 

portativë;Spërkatës parfumi;Tasa 

supe;Kuti çaji;Vazo  25  Veshje; Kapele; 

Xhaketa [veshje]; Triko; Këmisha; 

Pantallona; Pelerina; Kravata; Veshje 

plazhi; Komplete për bebe [veshje]: 

Dorashka; Shalle gryke; Mbathje bebesh; 

Pantofla banjoje; Bereta; Kominoshe 

[veshje]; Kapuçë [veshje]; Shami xhepi; 

Kësula; Çorape; Fanella për sporte; 

Këpucë për sporte; Kostume;    

29  Vezë;E bardhë vezësh;E verdhë 

vezësh;Vezët e 

zogjve;Qumësht;Kos;Gjalpë;Djathë;Reçel

ra frutash;Vaj misri;Vaj ulliri për 

ushqim;Margarinë;Marmelatë;Pure 

molle;Komposto frutash;Vajra 

ushqimore;Fruta të konservuar në 

alkool;Ajvar [speca të 
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konservuara];Turshi;Arra, të 

gatshme;Patatina;Vezë (Kërmilli —) për 

konsum;Supra;Qumësht soje 

[zëvendësues qumështi]  30  Vezë 

çokollate; Çokollatë; Kakao; Kafe; Pije 

kafeje me qumësht; Ëmbëlsira; Torta; 

Sheqer; Karamele; Bukë; Miell elbi; 

Ushqime me bazë drithërash; Çëmçakëz; 

Bikarbonate sode për qëllime gatim [sodë 

buke]; Kek me krem ëmbëlsirash [të 

ftohta]; Uthull; Pije çokollate me 

qumësht; Përzierje [erëza]; Salca djegëse 

[erëza]; Drithëra; Miell misri; Miell për 

ushqim; Biskota të thata; Mjaltë; 

Akullore; Çaj i ftohtë; Makarona; Salcë 

makaronash; Pica; Oriz;  31  Vezë për 

çelje; Përgatitjet për shtrimin e vezëve të 

pulave; Shpendë, të gjalla; Vezë për 

ngrohje,të fertilizuara; Ushqim për zogj; 

Fara drithërash, të papërpunuara; 

Tërshërë; Fara liri për konsum të 

kafshëve; Misër I papërpunuar; Ushqim i 

përtypshëm për kafshët; Alga për konsum 

nga njerëzit ose kafshët; Elb; Krunde; 

Qull krundesh për konsum nga kafshët; 

Drithëra (Produkte të mbetura të —)për 

konsum nga kafshët; Fruta agrume, të 

freskëta; Biskota për qentë; Susam 

ushqimor, të papërpunuara; Miell për 

kafshë;  

32  Ujë mineral; Ujë i gazuar; Aperitivë, 

joalkoolikë; Birrë; Esenca për bërjen e 

pijeve; Lëngje frutash;Pije jo-alkoolike të 

aromatizuara me çaj; Pije joalkoolike me 

lëngje frutash; Pije sportive të pasuruara 

me proteina; Ujë soda; Lëngje perimesh 

[pije];  

33  Pije (Alkoolike —), përveç birrës; 

Pijet alkoolike që përmbajnë fruta; Rum; 

Vodkë; Konjak; Xhin;Uiski; Verë; 

Esenca alkoolike; Uzo [liker]; Liker 

djegës [rum aromatik]; Ekstrakte frutash, 

alkoolike;Likere; Raki dardhe; Piketë 

[pije e bërë nga futja e bërsisë së rrushit 

në ujë]; Pije alkoolike të parapërziera, 

përveç atyre me bazë birre;  

34  Cigare elektronike; Aromatizuesit, 

përveç vajra esenciale, për përdorim në 

cigare elektronike; Puro;Kuti purosh; 

Kuti me lagështi të pandryshueshme për 

ruajtjen e purove ose cigareve; Prerës 

purosh;Mbajtëse purosh; Cigare; Tavlla 

për përdoruesit e duhanit; Blloqe për letra 

cigaresh; Përbërës ilëngshëm nikotine për 

përdorim në cigare elektronike; Mbajtëse 

shkrepësesh; Kuti shkrepse;Shkrepëse; 

Kuletëza duhani;  

35  Shërbime me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me pajisjet shtëpiake 

elektronike;Menaxhimi i biznesit për 

dyqane;Administrimi i punëve të biznesit 

të dyqaneve me pakicë;Shërbime 

dyqanesh me pakicë në internet në lidhje 

me veshjet, ushqimet dhe 

elektroshtëpiaket;Shërbime dyqanesh me 

pakicë në internet në lidhje me produktet 

kozmetike dhe të bukurisë;Funksionimi 

afarist i qendrave tregtare për të 

tjerët;Informacion dhe këshilla tregtare 

për konsumatorët [dyqani i këshillës së 

konsumatorit];Publicitet;Marketing;Rekla

ma tregtare në television;Reklama 

tregtare në radio;Reklamim në Internet 

nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterash;Sigurimi i një treg online 

për blerësit dhe shitësit të mallrave dhe 

shërbimeve;Shërbime për qëllime 

reklamash;Reklamime me anë të 

postës;Demonstrimi i mallrave;Postimi i 

fatura;Përpilim informacioni në sisteme të 

dhënash kompjuterike;Organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose 

reklamimi;Prodhimi i filmave të 

reklamës;Dhënie me qira e hapësirës së 

reklamimit   

38  Sigurimi i lidhjeve të 

telekomunikacionit në një rrjet global 

kompjuterik;Dhënia e kanaleve 

telekomunikuese për shërbimet e blerjes 

me anë të televizorit;Shërbime bordesh 

buletini elektronik [shërbime 

telekomunikacioni];Hyrje në 

database;Sigurimi forume 

online;Komunikime nëpërmjet 
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terminaleve kompjuterike;Transmetim 

kabllor televiziv;Komunikimet me 

telefonat celulare;Dërgim mesazhesh; 

Shërbimet e Agjensisë së 

lajmeve;Shërbime njoftimi [radio, telefon 

ose mjete të tjera të 

komunikimit elektronik];Transmetim në 

radio;Transmetim televiziv;Transmetim 

me satelit;Kanalizimi i të 

dhënave;Shërbime 

telegrafike;Transmetimi i skedarëve 

dixhitale;Transmetimi i kartolinave të 

urimi në internet;Transmetim i videove 

me kërkesë  39  Ngarkim-

shkarkim;Magazinim;Paketimi i 

mallrave;Dërgesa e pakove;Dërgesa 

mallrash;Dërgesa mallrash me anë të 

porosive me postë;Mbështjellje 

dhuratash;Shërbimet e mbushjes 

së shisheve;Transport me autobuz;Parkim 

makinash;Organizimin i udhëtimeve 

turistike;Rezervimi i vendeve për 

udhëtim;Transport ajror;Frigoriferë me 

qira;Dhënia me qira e kontenierëve të 

ruajtjes;Dhënia me qira e mbajtëseve të 

mallrave që vendosen mbi makina;Dhënia 

me qira e magazinave;Shpërndarje e 

ujit;Mbështjellje e mallrave   

41  Ofrimi i videove në internet, të 

pashkarkueshme;Ofrimi i botimeve 

elektronike on-line, jo të 

shkarkueshme;Botimi i librave dhe 

gazetave elektronike on-line në 

internet;Ofrimi i muzikës në internet, të 

pashkarkueshme;Ekspozita (Organizimi i 

—) për qëllime kulturore ose 

edukative;Prodhimi i programeve në 

radio dhe television;Kopshte 

fëmijësh;Shërbime të vendosje të 

ndryshme nga ato me qëllime 

reklamuese;Informacion edukimi;Botimi i 

sfondeve elektronike të 

ekraneve;Informacion argëtimi;Prodhim 

të filmave, përveç filmave 

reklamë;Shërbimet e Parqeve 

argëtuese;Organizimi dhe drejtimi i 

ëorkshop-eve [trajnim];Rezervimi i 

vendeve për shfaqje;Shërbime klubesh 

[zbavitëse ose edukative];Shërbime 

diskoteke;Shërbime të Lojra 

elektronike;Shërbime lojrash të nxjerra në 

internet nga një rrjet 

kompjuterik;Shërbimet e qëndrave 

shëndetësore[trajnim për shëndetin 

dhepalestrën];Shërbime kampingu 

(Pushime —) [zbavitje];Ofrimi i 

shërbimeve karaoke;Modelim për 

artistët;Prezantime kinemaje;Klube 

nate;Organizimi i ballove;Ofrimi i 

objekteve rekreative;Botimi i teksteve, të 

ndryshme nga tekstet publicitare;Argëtim 

në radio;Argëtim televiziv;Shërbime të 

agjensisë së biletave [argëtim]   

43  Dhënia me qira e tendave; Vende 

akomodimi [hotele, pensione]; 

Restorante; Shërbime baresh;Kafene; 

Lokale; Kantina; Kopshte fëmijësh dite 

[çerdhe fëmijësh]; Katering i ushqimit 

dhe pijeve;Shërbime kampingjesh 

(Pushimi —) [akomodim i përkohshëm]; 

Hotele; Motele; Dhënia me qira e 

karrigeve, tavolinave, mbulesave të 

tavolinave, qelqeve; Shpërndarësit e ujit 

të pishëm me qira;Aparatet e gatimit me 

qira; Aparatet e ndriçimit me qira; Dhënia 

me qira e dhomave të takimeve;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/320 

(220)  17/03/2021 

(540)   

PERLA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Ervin Demirxhiu P.F 

Tirane, Farke SELITE Rruga Shkelqim 

Fusha, Pallati me Nr.Pasurie 

Nr.108/42+1-N3, ZK. 3292, Kati 1, AL 
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(740) Daniel Kordhoni 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4 

(511) 25  Veshje; Kapele; Xhaketa 

[veshje]; Triko; Këmisha; Pantallona; 

Pelerina; Kravata; Veshje plazhi; 

Komplete për bebe [veshje]: Dorashka; 

Shalle gryke; Mbathje bebesh; Pantofla 

banjoje; Bereta; Kominoshe [veshje]; 

Kapuçë [veshje]; Shami xhepi; Kësula; 

Çorape; Fanella për sporte; Këpucë për 

sporte; Kostume;  

35  Administrim dhe menaxhim te rrjetit 

te marketeve ushqimore;Shërbime me 

shumicë dhe pakicë në lidhje me pajisjet 

shtëpiake elektronike;Menaxhimi i 

biznesit për dyqane;Administrimi i 

punëve të biznesit të dyqaneve me 

pakicë;Shërbime dyqanesh me pakicë në 

internet në lidhje me veshjet, ushqimet 

dhe elektroshtëpiaket;Shërbime dyqanesh 

me pakicë në internet në lidhje me 

produktet kozmetike dhe të 

bukurisë;Funksionimi afarist i qendrave 

tregtare për të tjerët;Informacion dhe 

këshilla tregtare për konsumatorët 

[dyqani i këshillës së 

konsumatorit];Publicitet;Marketing;Rekla

ma tregtare në television;Reklama 

tregtare në radio;Reklamim në Internet 

nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterash;Sigurimi i një treg online 

për blerësit dhe shitësit të mallrave dhe 

shërbimeve;Shërbime për qëllime 

reklamash;Reklamime me anë të 

postës;Demonstrimi i mallrave;Përpilim 

informacioni në sisteme të dhënash 

kompjuterike;Organizimi i panaireve 

tregtare për qëllime tregtare ose 

reklamimi;Prodhimi i filmave të 

reklamës;Dhënie me qira e hapësirës së 

reklamimit  

39  Ngarkim-

shkarkim;Magazinim;Paketimi i 

mallrave;Dërgesa e pakove;Dërgesa 

mallrash;Dërgesa mallrash me anë të 

porosive me postë; Shërbimet e mbushjes 

së shisheve;Transport me autobuz;Parkim 

makinash;Organizimin i udhëtimeve 

turistike;Rezervimi i vendeve për 

udhëtim;Transport ajror;Frigoriferë me 

qira;Dhënia me qira e kontenierëve të 

ruajtjes;Dhënia me qira e mbajtëseve të 

mallrave që vendosen mbi makina;Dhënia 

me qira e magazinave;Shpërndarje e 

ujit;Mbështjellje e mallrave  

43  Dhënia me qira e tendave; Vende 

akomodimi [hotele, pensione]; 

Restorante; Shërbime baresh; Kafene; 

Lokale; Kantina; Kopshte fëmijësh dite 

[çerdhe fëmijësh]; Katering i ushqimit 

dhe pijeve; Shërbime kampingjesh 

(Pushimi —) [akomodim i përkohshëm]; 

Hotele; Motele; Dhënia me qira e 

karrigeve, tavolinave, mbulesave të 

tavolinave, qelqeve; Shpërndarësit e ujit 

të pishëm me qira; Aparatet e gatimit me 

qira; Aparatet e ndriçimit me qira; Dhënia 

me qira e dhomave të takimeve;   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/500 

(220)  06/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; vishnje; e verdhë 

(732)  Barleti Group SHPK 

Rruga e Kosovarëve, nr.37, Tiranë, AL 

(740) Elona Bano 
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Rruga Sami Frasheri, Nr.41 

(511) 35  asistencë për menaxhim 

biznesi;kërkim/hetim/pyetje 

biznesi;postimi i faturave;shërbime të 

agjensisë së import-eksportit;shërbime të 

agjencisë informative tregtare;analiza e 

çmimit të kostos;përhapja e çështjeve të 

reklamave;shërbime të 

fotokopjimit;shërbime të agjencisë së 

punësimit;makina zyre dhe pajisje me 

qira;mbajtja e librave / 

kontabiliteti;hartimi i pasqyrave të 

llogarive;auditimi i biznesit;konsulencë 

për menaxhim biznesi dhe 

organizim;konsulencë për menaxhim të 

personelit;konsulencë për menaxhim 

biznesi;shkrim (typing);Demonstrim i 

mallrave;reklama direkte me 

postë;asistencë për menaxhim tregtar ose 

industrial;azhornimi i materialit 

reklamues;shpërndarja e 

mostrave;shërbime ekspertësh për 

efikasitetin e biznesit;ankand;studime 

tregu;vlerësime të 

biznesit;investigim/hetime 

biznesi;material publiciteti me 

qira;këshillim i organizatës së 

biznesit;botimi i teksteve 

publicitare;reklamë / publicitet;reklama 

në radio;kërkim/hulumtim 

biznesi;marrëdhënie me 

publikun;stenografi;reklama 

televizive;transkriptimi i komunikimeve 

[funksionet e zyrës];shërbime të 

promovimit të veshjeve në 

vitrina;shërbime të agjencisë reklamuese / 

shërbime të agjencisë 

publicitare;shërbime këshilluese për 

menaxhim biznesi;Modelimi për 

reklamim ose promovim të 

shitjeve;kërkim/hulumtim 

marketingu;menaxhim i skedarëve të 

kompjuterizuar;këshillim profesional 

biznesi;Parashikimi ekonomik;organizimi 

i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese;ofrimi i informacioneve mbi 

biznesin;sondazh i opinionit;Përgatitja e 

listëpagesës;rekrutimi i 

personelit;shërbime administrative për 

rialokimin/zhvendosjen e bizneseve;qira e 

hapësirës reklamuese;promovim i shitjeve 

për të tjerët;shërbime sekretarie;përgatitja 

e taksave;përgjigje telefonike për 

pajtimtarët e padisponueshëm;përpunim 

teksti;rregullimin e abonimeve në gazeta 

për të tjerët;reklamim me porosi 

postare;menaxhim biznesi i 

hoteleve;menaxhim biznesi i artistëve 

interpretues;përpilimi i informacionit në 

bazat e të dhënave 

kompjuterike;sistemimi i informacionit 

në bazat e të dhënave 

kompjuterike;organizimi i panaireve 

tregtare;shërbim dhënie me qira e 

makinerive për fotokopjim;reklama në 

internet në një rrjet kompjuterik;shërbime 

të prokurimit për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për bizneset e 

tjera];kërkimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë për të tjerët;qira e kohës së 

reklamimit në mediat e 

komunikimit;shërbime të prerjes së 

lajmeve;shërbim dhënie me qera të 

makinerive  

 zyre dhe pajisje zyre;testim psikologjik 

për zgjedhjen e personelit;shërbime 

krahasimi çmimesh;prezantimi i mallrave 

në mediat e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë duke siguruar 

informacion dhe këshilla tregtare për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve;rregullimin e pajtimeve 

në shërbimet e telekomunikacionit për të 

tjerët;përpunimi administrativ i urdhrave 

të blerjes;administratë tregtare e 

licencimit të mallrave dhe shërbimeve të 

të tjerëve;shërbime të jashtme [asistencë 

biznesi];faturim;shkrimi i teksteve 

publicitare;përpilim i 

statistikave;shërbime të paraqitjes për 

qëllime reklamimi;kërkimi i 

sponsorizimit;organizimi i shfaqjeve të 

modës për qëllime promovuese;prodhimi 

i filmave reklamues;menaxhim biznesi i 
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njerëzve të sportit;marketing;shërbime të 

telemarketingut;shërbime me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizime mjekësore;qira e 

stendave të shitjes;shërbimi i sigurimit të 

informacionin e kontaktit tregtar dhe të 

biznesit;optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e shitjeve / 

optimizimi i motorëve të kërkimit për 

promovimin e shitjeve;optimizimi i 

trafikut të faqes në internet / optimizimi i 

trafikut të faqes në internet;shërbime të 

kryerjes së pagesave për 

reklamim;shërbime të ndërmjetësimit 

tregtar;menaxhim biznesi për ofruesit e 

shërbimeve të pavarura;negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta;azhurnimi dhe mirëmbajtja e 

të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike;shërbime të menaxhimit të 

projekteve të biznesit për projekte 

ndërtimore;sigurimi i informacionit të 

biznesit përmes një faqe në 

internet;sigurimi i një tregu në internet 

për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;zhvillimi i koncepteve 

reklamuese;menaxhim administrativ i 

jashtëm për kompanitë;shërbime të 

regjistrimit të taksave;menaxhim biznesi i 

programeve të rimbursimit për të tjerët / 

menaxhim biznesi i programeve të 

rimbursimit për të tjerët;dhënia me qira e 

tabelave [bordeve reklamuese];shkrimi i 

jetëshkrimit për të tjerët / shkrimi i 

rezymeve për të tjerët;indeksim i uebit 

për qëllime komerciale ose 

reklamuese;administrimi i programeve të 

shpeshta të fluturimeve;Shërbimet e 

caktimit të takimeve  [funksionet e 

zyrës];shërbime rikujtuese të takimeve 

[funksionet e zyrës];administrimi i 

programeve të besnikërisë së 

konsumatorit;shkrime për qëllime 

reklamimi;regjistrimi i komunikimeve 

dhe të dhënave me shkrim;azhurnimi dhe 

mirëmbajtja e informacionit në 

regjistra;hartimin e indekseve të 

informacionit për qëllime komerciale ose 

reklamuese;shërbime të ndërmjetësimit të 

biznesit në lidhje me përputhjen e 

investitorëve të mundshëm privatë me 

sipërmarrësit që kanë nevojë për 

fonde;prodhimi i programeve teleshoping 

/ prodhimi i programeve 

teleshopping;konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun;konsulencë 

në lidhje me strategjitë e komunikimit 

reklamues;negocimi i kontratave të 

biznesit për të tjerët;promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive;shërbime inteligjente 

konkurruese;shërbime të inteligjencës në 

treg;auditim financiar;shërbime për shitje 

me pakicë në internet për shkarkim 

muzike;shërbime për shitje me pakicë në 

internet për shkarkimet e toneve të 

zileve;shërbime të shitjes me pakicë në 

internet për shkarkim për muzikë dhe 

filma të regjistruar paraprakisht;shërbime 

të shitjes me shumicë për përgatitjet 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizime mjekësore;shërbime të regjistrit 

të dhuratave;marketing i 

synuar;menaxhim i përkohshëm i 

biznesit;reklama në natyrë;shërbime të 

shitjes me pakicë për veprat e artit të 

ofruara nga galeritë e artit;ndihmë 

administrative në përgjigjen e thirrjeve 

për tenderë / ndihmë administrative në 

përgjigjen e kërkesave për 

propozime;marketing në kuadrin e 

botimit të softverit;shërbime të 

marrëdhënieve me media;shërbime të 

komunikimit të korporatave;marrja me 

qira e pajisjeve të zyrës në objektet e 

bashkëpunimit;shërbime të lobimit 

tregtar;shërbime të sigurimit të 

rishikimeve të përdoruesve për qëllime 

komerciale ose reklamuese;sigurimi i 

renditjes së përdoruesve për qëllime 

komerciale ose reklamuese / sigurimi i 

vlerësimeve të përdoruesve për qëllime 

komerciale ose reklamuese;shërbime të 
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centralit telefonik;shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me produktet e 

furrës;profilizimi i konsumatorit për 

qëllime komerciale ose të 

marketingut;shërbime administrative për 

referime mjekësore  

36  nënshkrimi i sigurimit të 

aksidentit;kredi me këste;shërbime 

aktuariale;qira e pasurive të 

patundshme;Ndërmjetësim;Shërbime të 

zyrës së kreditit;shërbime të agjencive të 

pasurive të paluajtshme;Brokerimi i 

pasurive të paluajtshme;Shërbimet e 

agjencisë së mbledhjes së 

borxheve;Broker sigurimi;shërbime 

brokerimi doganor financiar;Nënshkrimi i 

sigurimit;shërbime bankare;Vlerësimi i 

pasurive të paluajtshme;mbledhje fondesh 

bamirësie;shërbim të mbledhjes së 

fondeve të përbashkëta;investime 

kapitale;shërbime sigurimi;shkëmbim 

parash;Lëshimi i çeqeve të udhëtarëve / 

lëshimi i çeqeve të udhëtarëve;Klering, 

financiare/zyrat e kleringut, 

financiare;shërbime të sigurta 

depozite;organizimi i koleksioneve 

monetare;kredi [financim];Vlerësimi 

fiskal;Vlerësimi financiar  [sigurimi, 

bankat, pasuritë e 

paluajtshme];faktoring;Kujdestari / 

besimi;shërbime financimi;Menaxhimi 

financiar;pawnbrokerage;menaxhimi i 

pasurive të paluajtshme;menaxhimi i 

shtëpisë së apartamenteve;Nënshkrimi i 

sigurimit nga zjarri;qira e 

apartamenteve;qira e fermave;Nënshkrimi 

i sigurimit shëndetësor;Nënshkrimi i 

sigurimeve detare;shërbime të ofrimit të 

hipotekës bankare;shërbime të bankës së 

kursimeve;financim me qira-blerje / 

financim me qira-blerje;Brokerimi i 

letrave me vlerë;Nënshkrimi i sigurimit të 

jetës;Shërbimet e zyrës së akomodimit  

[apartamente];analiza 

financiare;Vlerësimi antik;Vlerësimi i 

artit;verifikim kontrolli / verifikim 

kontrolli;konsulencë 

financiare;konsulencë sigurimi;përpunimi 

i pagesave të kartave të kreditit;përpunimi 

i pagesave të kartave të debitit;transferimi 

elektronik i fondeve;sigurimi i 

informacionit financiar;sigurimi i 

informacionit mbi sigurimin;Vlerësimi i 

stolive / vlerësimi i bizhuterive;Vlerësimi 

numizmatik;Mbledhja e qirasë;Vlerësimi 

i pullave;emetimi i argumenteve me 

vlerë;depozita të sendeve me 

vlerë;kuotime të bursës;Lëshimi i kartave 

të kreditit;marrja me qira e zyrave [pasuri 

të paluajtshme];shërbime të pagesës së 

pensionit;Sponsorizimi financiar;ofrimi i 

shërbimeve bankare online;shërbime të 

likuidimit të biznesit, 

financiare;Vlerësimi i kostove të riparimit 

[vlerësimi financiar];Ndërmjetësim i 

kredive të karbonit;vlerësimi financiar i 

drurit në këmbë;vlerësimi financiar i 

leshit;huadhënie kundër sigurisë;shërbime 

të fondit providencial;shërbime të 

brokerimit të aksioneve;shërbime 

këshilluese borxhi;rregullimin e financave 

për projektet e ndërtimit;sigurimi i 

informacionit financiar përmes një faqe 

në internet;menaxhimi financiar i 

pagesave të rimbursimit për të 

tjerët;investimi i fondeve;Ndërmjetësimi i 

aksioneve dhe obligacioneve;sigurimi I 

zbritjes në institucionet pjesëmarrëse të të 

tjerëve përmes përdorimit të një karte 

anëtarësie;bail-bonding;marrja me qira e 

zyrave co-working;vlerësime financiare 

në përgjigjen e thirrjeve për tenderë / 

kërkesave për propozime;Vlerësimi 

financiar i kostove të zhvillimit në lidhje 

me industrinë e naftës, gazit dhe 

minierave;kërkime financiare;punët e 

pasurive të paluajtshme;transferimi 

elektronik i monedhave virtuale;vlerësimi 

financiar i aseteve të pronës 

intelektuale;përgatitja e kuotave për 

qëllime të vlerësimit të kostos;financim i 

gjerë;Shërbimet e pagesës së e-

portofolit;shkëmbimi financiar i 

monedhës virtuale  
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38  transmetim radio;Dërgimi i 

mesazhit;Transmetim 

televiziv;transmetimi i 

telegrameve;shërbime 

telegrafike;komunikime me 

telegrame;shërbime 

telefonike;komunikime me 

telefon;shërbime teleksi;shërbime të 

agjencive të lajmeve;transmetim televiziv 

kabllor;komunikime nga telefonat 

celularë;komunikime nga terminalet 

kompjuterike;asistencë kompjuteri në 

transmetimin e mesazheve dhe 

imazheve;transmetimi i postës 

elektronike;transmetim faksimile;sigurimi 

informacionit në fushën e 

telekomunikacionit;shërbime paging 

[radio, telefon ose mjete të tjera të 

komunikimit elektronik];marrja me qira e 

aparateve për dërgimin e 

mesazheve;komunikimet nga rrjetet me 

fibra optike;marrje me qira e aparateve 

faksimile;marrja me qira e 

modemeve;marrja me qira e pajisjeve 

telekomunikuese;marrja me qira e 

telefonave;Transmetimi 

satelitor;shërbime të bordit elektronik të 

buletinit [shërbime 

telekomunikuese];sigurimi i lidhjeve 

telekomunikuese në një rrjet global 

kompjuterik;shërbime rutimi dhe 

kryqëzimi telekomunikacioni;shërbime 

telekonferencë;sigurimi i aksesit të 

përdoruesit në rrjetet globale 

kompjuterike;marrja me qira e kohës së 

qasjes në rrjetet kompjuterike 

globale;sigurimi i kanaleve 

telekomunikuese për shërbimet e 

teleshopingut;sigurimi i dhomave bisede 

në internet;sigurimi i aksesit në bazat e të 

dhënave;shërbime të postës 

zanore;transmetimi i kartolinave në 

internet;transmetimi i skedarëve 

dixhitalë;transmetim pa tel;shërbime 

video konferencë;sigurimi forume në 

internet;transmetimi i të dhënave;radio 

komunikime;transmetim video sipas 

kërkesës;transmetimi i podkasteve;marrja 

me qira e telefonave inteligjentë  

40  Gërryerje;përpunimi i filmave 

kinematografikë;pastrimi i 

ajrit;magnetizim;aplikimi I përfundimeve 

në tekstile;shërbimi i përpunimit të 

letrës;shërbimi i përpunimit të 

argjendit;Zbardhimi i pëlhurave;punime 

druri;shërbimi i përpunimit të 

veshjeve;shërbimi i 

saldimit;rrobaqepësi;shërbimi i 

përpunimit të kadmiumit;trajtim i 

përhershëm i pëlhurave;Qeramikë qitëse / 

qitëse;Ngjyrosja e këpucëve;shërbimi i 

përpunimit të kromit;shërbimi i 

përpunimit të metalit;Ngjyrosje 

lëkure;Kondicionimi i leshit;Prerje 

leckash;Shtypje modeli;zhvillimi i filmit 

fotografik;shërbimi i prarimit të 

arit;trajtim uji; shërbimi i përpunimit dhe 

veshjes së llamarinës; shërbimi i 

pllakëzimit elektrik;modelim i zakonshëm 

i leshit;shërbimi i farkëtarisë;izolim me 

gezof;shërbimi i përpunimit të 

mullirit;Shtypja e frutave;Pirja e 

duhanit;Galvanizim;Gdhendje;Hidroizoli

m leckë/prej pëlhure;Hidroizolim prej 

pëlhure  /tekstil;trajtim rezistent ndaj 

rrudhave për veshje;trajtim 

leshi;petëzimi;Bluarje;trajtim 

metali;Kalitje metali;shërbimi i bluarjes 

së miellit;shërbimi i veshjes së 

nikelit;shërbimi i tezgjahut;veshje 

lëkure;djegie me konsumim;Lidhja e 

librave;Planifikimi i materialeve;punimi i 

takëme kuajsh;Sharrimi i 

materialeve;Rrobaqepësi me 

porosi;rrezitje;taksidermi;sherbime 

ngjyrosjeje;Ngjyrosje tekstili;trajtim 

tekstili / trajtim lecke;izolim molësh 

tekstili;Ngjyrosje leckash;trajtim 

letre;fryrje xhami;Qëndisje;punim 

lëkure;Trajtimi i ngjyrosjes së dritares 

duke qenë veshja 

sipërfaqësore;Konservimi i ushqimit dhe 

pijeve;Prerja dhe përpunimi i 

drurit;Riciklimin e mbeturinave dhe 
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plehrave;rroba para-tkurrjes;Shkëlqim 

leshi;shërbimi i njollosjes së 

leshit;shërbim i ngjyrosjes së 

leshit;aromatizues / deodorizues 

ajri;shërbim i freskimit të ajrit;montim 

me porosi i materialeve për të 

tjerët;inkuadrim i veprave të 

artit;shërbimi i veshjes së arit;Shkrime 

lazer;duke siguruar informacion në lidhje 

me trajtimin e materialit;Bluarje xhami 

optik;shtypje 

fotografike;photogravure;përpunimi i 

vajit;Jorganizim;Shërbime rafinimi;therje 

e kafshëve;shërbimi i zhveshjes 

përfundimtare elektrolitike;Trajtimi i 

mbeturinave [transformimi];Ndryshimi i 

veshjeve;shërbimi i prodhimit të 

kaldajave;hedhje metali;vullkanizimi 

[trajtimi i materialit];shërbime të një 

tekniku dentar;prodhimi i energjisë;qira e 

gjeneratorëve;shkatërrimi i mbeturinave 

dhe mbeturinave;Djegia e mbeturinave 

dhe plehrave;shërbime të ndarjes së 

ngjyrave;prerja e çelësit;dekontaminimi i 

materialeve të rrezikshëm;shtypje 

litografike;Shtypje;qira e makinës për 

thurje;shtypje ofset;shërbime 

fotokompozimi;Shtypja e ekranit të 

mëndafshit;klasifikimi i mbetjeve dhe 

materialit të riciklueshëm 

[transformimi];ngrirja e 

ushqimeve;marrja me qira e aparateve të 

kondicionimit të ajrit;marrja me qira e 

aparateve për ngrohjen e 

hapësirës;mbushje e rrobave;shërbime të 

krioprezervimit;shërbime 

sandblastimi;dhënia me qira e 

kaldajave;upcycling [riciklimi i 

mbeturinave];shërbime saldimi;ngjyrosja 

e xhamave të makinës;shtypje 3D me 

porosi për të tjerët;shërbim i prodhimit të 

birrës për të tjerët;prodhim me porosi i 

bukës;pasterizimi i ushqimit dhe 

pijeve;prodhim vere për të 

tjerët;konsulencë në fushën e bërjes së 

verës  

41  akademi [arsim];shërbime për park 

dëfrimi/lojrash;sherbime 

argetimi;Trajnim për kafshët; marrje me 

qira e aparateve 

kinematografike;Shërbime 

argëtuese;shërbime në studio 

filmi;prezantimi i shfaqjeve të 

cirkut;organizimi i garave [edukim ose 

argëtim];kurse korrespondence;Edukim 

fizik;qira e peizazhit të shfaqjes;sigurimi i 

ambienteve rekreative;argëtim në 

radio;botimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare;shërbime mësimore / arsimore 

/ shërbime udhëzuese;marrje me qira të 

regjistrimeve zanore;marrje me qira e 

filmave;prodhim filmi, përveç filmave 

reklamues;instruksione 

gjimnastike;shërbime të bibliotekës së 

huazimit;botimi i librave; marrja me qira 

e aparateve radio dhe televizive;prodhim i 

programeve radiotelevizive;prezantimi i 

estradave;shërbime orkestre;prodhime 

teatrore;prodhimi i shfaqjeve;Argëtim 

televiziv; marrja me qira e e pjesëve 

skenografike;shërbime kopshtit 

zoologjik;shërbimi i sigurimittë ambiente 

sportive;modelim për artistë;shërbime të 

bibliotekës mobile;sigurimi i lehtësive të 

kazinosë [bixhoz];shërbime klubesh 

[argëtim ose edukim];rregullimi dhe 

drejtimi i kollokiumeve;rregullimi dhe 

drejtimi i konferencave;rregullimin dhe 

drejtimin e kongreseve;sherbime 

diskotekash;duke siguruar informacion në 

fushën e arsimit;Provim arsimor;duke 

siguruar informacion në fushën e 

argëtimit;organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore;shërbime 

bixhozi;sigurimi i lehtësirave për 

golf;shërbime të klubit shëndetësor 

[trajnim shëndetësor dhe fitnes];shërbime 

kampi pushimesh [argëtim];prezantimi i 

shfaqjeve të drejtpërdrejta;prezantime 

kinemaje / prezantime teatrale 

filmash;çerdhe;organizimi i garave 

sportive;shërbimi i planifikimit të 

eventeve argëtuese, festave;trajnim 

praktik [demonstrim];sigurimi i objekteve 
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muzeale [prezantim, ekspozita];shërbime 

në studio regjistrimi;duke siguruar 

informacion në lidhje me aktivitetet 

rekreative;qira e pajisjeve të zhytjes;qira e 

pajisjeve sportive, përveç 

automjeteve;qira e objekteve të 

stadiumit;marrje me qira e regjistruesve të 

videove;marrja me qira e 

videove;rregullimi dhe drejtimi i 

seminareve;shërbime kampi 

sportiv;rregullimi dhe drejtimi i 

simpoziumeve;shërnimi i matjes së 

kohëzgjatjes së ngjarjeve 

sportive;shërbimi i arsimit me fasilitete si 

konvikti;rregullimi dhe drejtimi i 

punëtorive [trajnim];rregullimi i 

konkurseve të bukurisë;rezervim vendesh 

për shfaqje;dublim;arsim fetar;organizimi 

i llotarive;shërbimi i organizimit të 

ballove;organizimi i shfaqjeve [shërbimet 

impresario];duke siguruar shërbime të 

argëtimit të argëtimit;qira e pajisjeve 

audio;marrje me qira e aparateve të 

ndriçimit për grupe teatrale ose studio 

televizive;qira fusha tenisi;dhënia me qira 

e videokamerave / dhënia me qira e 

kamerave; shkrime, përveç atyre për 

qëllime reklamimi;redaktimi i 

videove;botim në internet i librave dhe 

revistave elektronike;botim elektronik në 

tryezë;shërbimi i dhënies së 

titrave;shërbime lojërash të ofruara në 

internet nga një rrjet 

kompjuterik;sherbime karaoke;shërbime 

të përbërjes muzikore;shërbime të 

klubeve të natës [argëtim];duke siguruar 

botime elektronike në internet, jo të 

shkarkueshme;raportim 

fotografik;shërbimi i fotografisë;udhëzim 

profesional [këshilla për arsim ose 

trajnim];shërbime të reporterëve të 

lajmeve;përkthim;interpretimi i gjuhës së 

shenjave;regjistrim 

video;mikrofilmim;Shërbime të agjensisë 

së biletave ;shkrimi i teksteve;rregullimi 

dhe drejtimi i koncerteve;shërbime të 

kaligrafisë;shërbime të paraqitjes, përveç 

atyre për qëllime reklamimi;organizimi i 

shfaqjeve të modës për qëllime 

argëtimi;stërvitje [trajnim];qira të 

terreneve sportive;shërbime kalorës 

disku;interpretimi i gjuhës;shërbime të 

trainerit personal [trajnim 

fitnesi];kryerjen e klasave të 

fitnesit;rikualifikim profesional;prodhim i 

muzikës;lodra me qira;pajisje për lojëra 

me qira; shërbime arsimore të ofruara nga 

shkollat;duke siguruar muzikë në internet, 

jo e shkarkueshme;duke siguruar video në 

internet, jo të 

shkarkueshme;kujdestari;rregullimin dhe 

drejtimin e forumeve arsimore 

personale;krijim këngësh;shkrim 

skenari;kryerjen e turne 

udhëzuar;shërbime trajnimi të ofruara 

përmes simulatorëve;duke siguruar filma, 

jo të shkarkueshëm, përmes shërbimeve 

sipas kërkesës;sigurimi i programeve 

televizive, jo të shkarkueshme, përmes 

shërbimeve video-on-demandshërbimeve 

video-on-demand;udhëzime për sado 

[udhëzime për ceremoninë e 

çajit];udhëzime për aikido;qira e veprave 

artistike;marrje me qira të akuarive të 

brendshme;kryerjen e turneve me 

udhëzime ngjitje;organizimi i ngjarjeve 

argëtuese cosplay;shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të siguruara nga 

galeritë e artit;Shpërndarja e filmit ; 

transferimi i aftësive [trajnim];shërbime 

arsimore të ofruara nga asistentë me 

nevoja të veçanta;udhëzime 

xhudo;provim arsimor për përdoruesit për 

t'u kualifikuar për pilot drones;shërbime 

për efektet zanore për evente;shërbime 

për redaktimin e videove për 

ngjarje;shërbime të teknikut të ndriçimit 

për ngjarje;regji filmi, përveç filmave 

reklamues;duke siguruar rishikime të 

përdoruesve për argëtim ose qëllime 

kulturore;sigurimi i renditjes së 

përdoruesve për argëtim ose qëllime 

kulturore;dhënia me qira e simulatorëve 

të trajnimit;shërbime të vlerësimit të 
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aftësisë fizike për qëllime 

trajnimi;pikturimi I fytyrës 

42   analiza kimike;Analiza për 

shfrytëzimin në fushën e naftës;shërbime 

arkitektonike;kerkime/hulumtime 

bakteriologjike;shërbime të 

kimisë;kerkime/Hulumtime kimike 

;konsulencë arkitektonike;hartimi i 

ndërtimit;Kërkimi teknologjik ;Testimi i 

pusit të vajit;kerkime/Hulumtime 

kozmetike ;dizajni i dekorit të 

brendshëm;Dizajn industrial;Dizajn  per 

paketimin ;Testimi i materialit;kryerjen e 

studimeve të projektit teknik; sondazhe 

gjeologjike ;Sondazhe të fushës së 

naftës;Inxhinieri ;informacion 

meteorologjik 

;Rilevim i tokës ;kompjuter me 

qira;Programimi kompjuterik ;Kërkimi i 

naftës ;kërkime në fushën e 

fizikës;hulumtim mekanik;Testimi i 

tekstilit ;kërkime gjeologjike;kërkime 

gjeologjike;vërtetimin e veprave të 

artit;Kalibrimi [matja];dizajn i softverit 

kompjuterik;azhornimi i softverit 

kompjuterik;konsulencë në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve 

kompjuterike;modelimi i veshjes;dizajn i 

arteve grafike;kontrolli i cilësisë;marrja 

me qira e softverit kompjuterik;hulumtim 

dhe zhvillim i produkteve të reja për të 

tjerët;shërbimi i dizajnit dhe 

stilizmit;eksplorim nënujor;rikuperimi i të 

dhënave kompjuterike;mirëmbajtja e 

softverit kompjuterik;analiza e sistemit 

kompjuterik;kërkime 

biologjike;planifikim 

urban;kerkim;Projektimi i sistemit 

kompjuterik ;Testimi i aftësisë rrugore të 

automjeteve ;dublikimi i programeve 

kompjuterike;shndërrimi i të dhënave ose 

dokumenteve nga media fizike në 

elektronike;krijimin dhe mirëmbajtjen e 

faqeve të internetit për të tjerët;shërbimi i 

pritjes së faqeve kompjuterike [faqet e 

internetit];instalimi i softverit 

kompjuterik;shërbimet e shpjegimit të 

formimit të reve;shndërrimi i programeve 

dhe të dhënave kompjuterike, përveç 

konvertimit fizik;konsulencë për softuer 

kompjuterik;dhënie me qira të serverave 

të internetit;shërbime të mbrojtjes së 

virusit kompjuterik;konsulencë në fushën 

e kursimit të energjisë;kërkime në fushën 

e mbrojtjes së mjedisit;duke siguruar 

motorë kërkimi për internet;dixhitalizimi 

i dokumenteve [skanimi];analizë e 

shkrimit të dorës [grafologji];duke 

siguruar informacion shkencor, këshilla 

dhe konsulencë në lidhje me 

kompensimin e karbonit;vlerësimi i 

cilësisë së drurit në këmbë;vlerësimi i 

cilësisë së leshit;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me qasje në 

distancë;analiza e ujit;shërbime 

laboratorike shkencore;auditimi i 

energjisë;këshillim për krijimin e faqes në 

internet;softuer si shërbim;këshillim i 

teknologjisë së informacionit [IT]; kerkim 

shkencor;pritja e serverit;prova 

klinike;shërbimi i rezervimit të të 

dhënave jashtë sajtit.;ruajtje elektronike e 

të dhënave;duke siguruar informacion në 

lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; 

shërbime hartografie;informatikë 

cloud;shërbime të teknologjisë së 

informacionit të ofruara në bazë të 

burimeve të jashtme;konsulencë 

teknologjike;konsulencë për teknologji 

kompjuterike;konsulencë për teknologjinë 

e telekomunikacionit;Parashikimi i motit 

;konsulencë për sigurinë e 

kompjuterit;shkrim teknik;Dizajn i 

brendshëm ;zhbllokimin e 

celularëve;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar 

prishjet;krijimin dhe dizajnimin e 

indekseve të informacionit të bazuar në 

uebfaqe për të tjerët [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit];konsulencë 

për sigurinë në internet;konsulencë për 

sigurinë e të dhënave;shërbime të 

kriptimit të të dhënave;monitorimi i 
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sistemeve kompjuterike për zbulimin e 

aksesit të paautorizuar ose thyerjes së të 

dhënave;monitorim elektronik i 

informacionit personal identifikues për të 

zbuluar vjedhjen e identitetit përmes 

internetit;monitorim elektronik i 

veprimtarisë së kartës së kreditit për të 

zbuluar mashtrime përmes internetit; 

zhvillimi i softuerit në kuadrin e botimit 

të softverit;Platforma si shërbim;zhvillimi 

i platformave kompjuterike;Dizajni i 

kartës së biznesit ;kërkime shkencore dhe 

teknologjike në fushën e katastrofave 

natyrore;shërbime kërkimi në fushën e 

industrive të naftës, gazit dhe 

minierave;kërkime shkencore dhe 

teknologjike në lidhje me hartëzimin e 

patentave;kërkime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave;kërkime në fushën e 

teknologjisë së 

telekomunikacionit;kërkime në fushën e 

saldimit;kërkime mjekësore;dizajn grafik 

i materialeve promovuese;marrja me qira 

e njehsorëve për regjistrimin e konsumit 

të energjisë;Shërbime autentikimi të 

përdoruesit duke përdorur teknologjinë 

për transaksionet e tregtisë 

elektronike;Shërbimet e vërtetimit të 

përdoruesit duke përdorur teknologjinë e 

vetme të identifikimit për aplikacionet e 

programeve online 43  ;Shërbime të zyrës 

së akomodimit [hotele, shtëpi 

konviktesh];kateringu i ushqimit dhe 

pijeve;shërbime të shtëpive të 

pensionit;shërbime kafeneje;shërbime 

kafeterie;sigurimi i ambienteve te 

kampingut;shërbime mensash;qira e 

akomodimit të përkohshëm;shërbime të 

konviktit;shërbime të shtëpive 

turistike;shërbime hotelerie;shërbime të 

çerdheve [kopsht];shërbime 

restoranti;rezervime të 

konvikteve;rezervime hoteli;shërbime të 

vetë-shërbimit të restorantit ;Shërbime 

snack-bar;konvikt për kafshë;shërbime 

bar;shërbime kampi pushimi 

[akomodimi];qira të ndërtesave të 

transportueshme *;rezervime të 

akomodimit të përkohshëm;shërbime 

moteli;shërbimi i marrjes me qira të 

karrigeve, tavolinave, liri tavoline, 

qelqe;dhënia me qira e dhomave të 

takimeve;marrja me qira e çadrave;marrja 

me qira e aparateve për gatim;dhënia me 

qira e shpërndarësve të ujit të 

pijshëm;marrja me qira e aparateve të 

ndriçimit *;shërbimi i skulpturimit të 

ushqimit;shërbime të pritjes për 

akomodim të përkohshëm [menaxhimi i 

mbërritjeve dhe nisjeve];sherbime 

restoranti Washoku;sherbime restorantesh 

udon dhe soba;dekorimi i 

ushqimit;dekorim torte;informacion dhe 

këshilla në lidhje me përgatitjen e 

vakteve;shërbime personale 

kuzhinierësh;shërbim i sallonit të 

nargjileve 45  shërbimi i truprojës 

personale;shërbimi i 

përcjelljes/shoqërimit në 

shoqëri;shërbime të agjencisë 

detektive;shërbime takimesh;shërbime 

roje nate;hapja e bravave të sigurisë;qira 

fustane mbrëmjesh;shërbime 

krematoriumi;hetime për personat e 

zhdukur;shërbime varrimi;ndërmarrje 

funeralesh;veshje me qira;shërbime 

roje;shërbime të agjencisë 

martesore;konsulencë e sigurisë 

fizike;Hedhja e horoskopit;organizimi i 

takimeve fetare;shërbime të agjencisë së 

birësimit;monitorimi i alarmeve të 

hajdutëve dhe sigurisë;kujdestari 

fëmijësh;Kontrolli i sigurisë së 

bagazhit;shërbimi i qëndrimit në 

shtëpi;shërbimi për mbajtjen e kafshëve 

shtëpiake;hetime mbi sfondin 

personal;kthim i humbur i 

pronës;Ndërmjetësimi;Inspektimi i 

fabrikave për qëllime sigurie;dhënia me 

qira e alarmeve të zjarrit;dhënia me qira e 

aparateve për fikjen e zjarrit;Shërbimet e 

arbitrazhit;konsulencë për pronën 

intelektuale;menaxhimi i të drejtës së 

kopjimit;licencimi i pronës 
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intelektuale;monitorimin e të drejtave të 

pronësisë intelektuale për qëllime 

këshillimore ligjore;kërkime 

ligjore;Shërbime gjyqësore;licencimi i 

softwer-it kompjuterik [shërbimet 

juridike];regjistrimi i emrave të domain-

eve [shërbimet juridike];shërbime 

alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve;qira të 

kasafortave;kërkime 

gjeneologjike;planifikimi dhe rregullimi i 

ceremonive martesore;shërbime të 

rrjeteve sociale në internet;shërbimi i 

lëshimit të pëllumbave për raste të 

veçanta;shërbime balsamimi;shërbime të 

përgatitjes së dokumenteve 

ligjore;gjurmimi i pasurisë së 

vjedhur;administrimi ligjor i 

licencave;këshillim i 

astrologjisë;konsulencë 

shpirtërore;shërbime 

kartomancie;konsulencë për stilimin e 

veshjeve personale;shkrim personal i 

letrës;duke kryer ceremoni 

varrimi;shërbime juridike në lidhje me 

negocimin e kontratave për të 

tjerët;shërbime për ceremoni 

fetare;shërbime për qen;qira të emrave të 

domain-ve në internet;Ndihma e veshjes 

kimono;këshilla ligjore në përgjigjen e 

thirrjeve për tenderë /  e kërkesave për 

propozime;licencimin [shërbimet 

juridike] në kuadrin e botimit të softwer-

it;shërbime të shikimeve 

ligjore;organizimi i takimeve 

politike;konsulencë ligjore në lidhje me 

hartëzimin e patentave;shërbime të 

avokatisë ligjore;shërbime 

portier;këshillim për keqardhje / këshillim 

për brengosje;shërbime roje 

shpëtimi;shërbime juridike në fushën e 

imigracionit;shërbime leximi të kartës 

tarot për të tjerët;auditimi i 

pajtueshmërisë rregullatore;auditimi i 

pajtueshmërisë ligjore; shërbime për 

zjarrfikëse.  

 

(210)  AL/T/ 2021/855 

(220)  28/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e verdhë 

(732)  ELBISCO INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL FOOD SA 

21st km Marathonos Avenue, GR-19009 

Pikermi Attica, Greece, GR 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 30  Miell dhe përgatitje të bëra nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; 

maja, pluhur pjekje  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/875 

(220)  30/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) 1987 

(591)  e zeze 

(732)  GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A.S. 
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Kisikli Mah. Hamal Sok. No: 4 Haskaya 

Koru Konaklari B-Konagi, Uskudar, 

34692 , Istanbul, Turkey, TR 

(740) Albana Laknori          

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për përdorim 

lavanderie; Pastrues, lustrues, pastrues 

dhe gërryes; Sapunë;Parfumeri, vajra 

esencialë, kozmetikë,  locione për flokë; 

paste dhembesh   

9  aparate dhe instrumente shkencorë, 

detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, 

sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), 

shpëtues jete dhe mësimdhënës;Aparate 

dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë 

elektrike;Aparate për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose 

imazheve;bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese;Disqe kompakte, DVD 

dhe media të tjera regjistruese 

dixhitale;Mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedhë; Regjistrime të 

parave të gatshme,  makina llogaritëse, 

pajisje për përpunimin e të dhënave, 

kompjutera; Programe kompjuterike; 

Aparate për shuarjen e zjarrit; 

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre 

dhe mallrat në metale të çmuara ose të 

veshura prej tyre, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; bizhuteri,  gurë të 

çmuar;Instrumente optike dhe 

kronometrike 

18  Çanta dore,  Çanta për gra, Çanta 

dore,  çanta dhe kuletat,   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/877 

(220)  30/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Bio; Produkte organike 

(591)  lejla; #6B00C9; jeshile ne formatin 

gradient #428534 dhe #79C611 

(732)  ANISA HAMATI 

RRUGA''LIDHJA E PRIZRENIT'', 

PALL.VEGA, AL 

(740) ANISA HAMATI 

RRUGA''LIDHJA E PRIZRENIT'', 

PALL.VEGA 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe 

higjienike jo mjekësore; pastë dhëmbësh 

jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë; 

përgatitje zbardhuese dhe substanca të 

tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, dhe gerryese.  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe 

veterinare;përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqim dietik dhe substanca të 

adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për bebe;shtesa dietike 

për njerezit dhe kafshët;makeup;dyllë 

dhëmbësh;dezinfektues;përgatitjet për 

largimin e parazitëve;fungicide, herbicide  

44  Shërbime mjekësore; shërbime 

veterinare; kujdes higjienik dhe i bukurisë 

për njerezit ose kafshët; shërbimet e 

bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe 

pyjeve. 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1101 

(220)  11/10/2021 
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(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Alltech, Inc. 

3031 Catnip Hill Road, Nicholasville 

Kentucky 40356, United States , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 1  Shtesa për përdorim në 

prodhimin e ushqimit për kafshë, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshk, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa ushqimore për përdorim 

në prodhimin e ushqimit për kafshë, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa jo-ushqimore për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa jo-mjekësore për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake;  Enzima për përdorim në 

prodhimin e ushqimit për kafshë, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Enzima për të ndihmuar tretjen 

për përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake;  Lidhëse mikotoksine për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa për ushqim për kafshët, 

konkretisht, lidhëse mikotoksine për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Suplemente ushqimore për 

kafshë për përdorim në prodhimin e 

ushqimit për kafshë, materialeve 

ushqimore për kafshë, ushqimit për 

akuakulturë, ushqimit për peshq, dhe/ose 

ushqimit për kafshë shtëpiake.  

5  Suplemente ushqimore për kafshë; 

Suplemente ushqimore për kafshë për 

përdorim në prodhimin e ushqimit të 

kafshëve dhe materialeve ushqimore për 

kafshë; Suplemente ushqimore për 

kafshë; Suplemente ushqimore për gjënë 

e gjallë; Suplemente ushqimore për 

peshq; Suplemente ushqimore për kafshë 

shtëpiake; Shtesa ushqimore për kafshë; 

Shtesa ushqimore për kafshë për përdorim 

si suplemente ushqimore; Shtesa 

ushqimore për kafshë për përdorim si 

suplemente dietike; Shtesa për ushqimin e 

kafshëve, konkretisht, acidifikues për 

përdorim në ushqimin e  kafshëve si 

suplemente dietike; Shtesa jo-mjekësore 

për ushqimin e kafshëve për përdorim si 

suplemente ushqimore; Shtesa jo-

mjekësore për përdorim si suplemente 

dietike; Shtesa ushqimore për kafshë, 

konkretisht, enzima për përdorim në 

ushqimin e kafshëve, materialeve 

ushqimore për kafshë, ushqimit për 

akuakulturë, ushqimit për peshq, dhe/ose 
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ushqimit për kafshë shtëpiake për të 

ndihmuar në tretje; Suplemente 

ushqimore për kafshët; Suplemente 

dietike për kafshët; Suplemente dietike 

me maja për ushqimin e kafshëve, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake.  

31  Ushqim për kafshët; Ushqim i përzier 

për kafshët; ushqim për kafshët; Ushqim 

për kafshët, duke përfshirë, peshk, kafshë 

ujore dhe kafshë toke; Materiale 

ushqimore për kafshë;  Materiale 

ushqimore për kafshë; Ushqim për 

akuakulturë; Ushqim për peshqit; Ushqim 

për kafshët shtëpiake; Maja për përdorim 

si ushqim për kafshët, material ushqimor 

për kafshët, ushqim për akuakulturë, 

ushqim për peshq, dhe/ose ushqim për 

kafshë shtëpiake; Maja për konsum nga 

kafshët; Ekstrakte majaje për konsum nga 

kafshët; Maja për përdorim në ushqimin e 

kafshëve, materialin ushqimor për 

kafshët, ushqimin për akuakulturë, 

ushqimin për peshq, dhe/ose ushqimin për 

kafshë shtëpiake; Ushqim për kafshët, 

material ushqimor për kafshët, ushqim 

për akuakulturë, ushqim për peshq, 

dhe/ose ushqim për kafshë shtëpiake që 

përmban mikroorganizma natyralë; 

Ushqim për kafshët, material ushqimor 

për kafshët, ushqim për akuakulturë, 

ushqim për peshq, dhe/ose ushqim për 

kafshë shtëpiake që përmban maja.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1151 

(220)  25/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë; e verdhë 

(732)  Llambro Duni 

Vlore, Himare Dhermi, Zona kadastrale 

1481, AL 

(740) Llambro Duni 

Rruga Emin Duraku pll 6/1 Tirane 

(511) 43  sherbime te barit, restorantit, 

qendrim i perkohshem  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1158 

(220)  27/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe dhe tonalitetet e saj; e verdhë 

gruri; gri; e zezë; e bardhë 

(732)  KT & G Corporation 

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

KR 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 
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(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; 

letra cigaresh; llulla duhani; filtra 

cigaresh; kuti cigaresh (jo prej metali të 

çmuar); kuleta duhani; çakmakë për 

cigare (jo prej metali të çmuar); shkrepse; 

pastruesa llullash për llullat e duhanit; 

tavlla duhani (jo prej metali të çmuar) për 

duhanpirësit; prerëse purosh.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1159 

(220)  27/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Gri dhe tonalitetet e saj; e zezë; blu 

dhe tonalitetet e saj; bojëqiell dhe 

tonalitetet e saj 

(732)  KT & G Corporation 

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

KR 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; 

letra cigaresh; llulla duhani; filtra 

cigaresh; kuti cigaresh (jo prej metali të 

çmuar); kuleta duhani; çakmakë për 

cigare (jo prej metali të çmuar); shkrepse; 

pastruesa llullash për llullat e duhanit; 

tavlla duhani (jo prej metali të çmuar) për 

duhanpirësit; prerëse purosh.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1160 

(220)  27/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Gri dhe tonalitetet e saj; e zezë; blu 

dhe tonalitetet e saj; bojëqiell dhe 

tonalitetet e saj 

(732)  KT & G Corporation 

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

KR 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; 

letra cigaresh; llulla duhani; filtra 

cigaresh; kuti cigaresh (jo prej metali të 

çmuar); kuleta duhani; çakmakë për 

cigare (jo prej metali të çmuar); shkrepse; 

pastruesa llullash për llullat e duhanit; 

tavlla duhani (jo prej metali të çmuar) për 

duhanpirësit; prerëse purosh.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1167 

(220)  27/10/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë;  e zezë 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

(511) 4  Qirinj  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1168 

(220)  27/10/2021 

(540)   

PAPERWORK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, US 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 4  Qirinj  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1200 

(220)  03/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) DentalCare 

(591)  e bardhe; gri 

(732)  GIANMARCO MEHMETI 

Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 

''ARKIMED'', Nr.68, kt.2, Ambjenti nr.1, 

Tiranë, AL 

(740) GIANMARCO MEHMETI 

Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 

''ARKIMED'', Nr.68, kt.2, Ambjenti nr.1, 

Tiranë 

(511) 44  Shërbimet e stomatologjisë; 

shërbimet ortodontike; Shërbime 

mjekësore; shërbime veterinare; kujdes 

higjienik dhe i bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; shërbime të 

mjekësisë alternative; kujdes shëndetësor; 

shërbimet e qendrës shëndetësore; 

këshilla shëndetësore / këshillim 

shëndetësor; shërbimet e klinikës 

mjekësore; ndihmë mjekësore; 

egzaminime mjekësore; shërbimet e 

analizave mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga 

laboratorët mjekësorë.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1218 

(220)  10/11/2021 

(540)   
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Qesh mirë kush qesh 

i fundit 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Salsano Rapi 

RR.''Kavajës, Kompleksi ''Delijorgji'', 

Ap.50 Tiranë, AL 

(740) Salsano Rapi 

RR.''Kavajës, Kompleksi ''Delijorgji'', 

Ap.50 Tiranë 

(511) 41  Prodhimi i programeve 

televizive dhe radiofonike; Shërbime të 

ofrimit të programeve televizive, jo të 

shkarkueshme. Shërbime argëtimi, 

spektakle; Shërbime të organizimit të 

shfaqeve per qëllime kulturore dhe 

edukative; shërbime të shkrimit të 

skenareve; Shërbime te organizimit dhe 

prodhimit të shfaqeve; Shërbime të 

argëtimit televiziv; Shërbime të 

prezantimit të performancave live (të 

drejtperdrejta); Interpretim; Shërbime 

edukative  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1220 

(220)  10/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LUXURY APARTMENTS; si dhe 

7 elementet yje 

(591)  blu e erret; ngjyre floriri (gold) 

(732)  DREAM PHARMA SHPK 

Rruga Teodor Keko, Pallati Ales 

Construction, Shk.2. ap.2. Tirane-

Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 36   shërbimet e agjencive të 

pasurive të patundshme; vlerësimi i 

pasurive të paluajtshme; punët e pasurive 

të paluajtshme; shërbime të zyrave të 

akomodimit [apartamente]; menaxhimi i 

shtëpive të apartamenteve; dhenia  me 

qira e apartamenteve; investim kapital; 

vlerësim financiar [sigurimi, bankari, 

pasuritë e paluajtshme]; dhenie me qira e 

zyrave [pasuri të paluajtshme]; përgatitja 

e kuotave për qëllime të vlerësimit të 

kostos; brokerimi i pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të 

paluajtshme; dhenia me qira e pasurive të 

paluajtshme; mbledhja e qirave; vlerësimi 

i kostove të riparimit [vlerësimi 

financiar]; dhënia me qira e fermave.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1224 

(220)  11/11/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; pink; blu; mustard 

(732)  4 & + SH.P.K 

Rruga Abdi Toptani, Qendra Tregtare 

''Toptani Shoping Ceneter'', kati 4, 

Seksioni A4-A7, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) LIRIM ÇAUSHAJ 

Rruga Abdi Toptani, Qendra Tregtare 

''Toptani Shoping Ceneter'', kati 4, 

Seksioni A4-A7, Tirane, Shqiperi 

(511) 35  Shitje me shumicë dhe me 

pakicë të produkteve të ndryshëm në 

dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe 

programeve televizive te produkteve si: 

karroca per të porsalindur dhe femije, 

lodra te ndryshme per femije dhe per te 

rritur, lojra te ndryshme per femije dhe 

per te rritur, bicikleta per mosha te 

ndryshme,  veshje per femije dhe per te 

rritur, krevate, ndenjëse makine per 

fëmije, karrige, lojra elektronike per 

femije, biberona, gushore, jastek, 

peshqira, canta, aksesore te ndryshem per 

femije dhe per te rritur. 

Prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; sigurimi i një tregu online për 

blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;  promovimin e shitjeve për të 

tjerët; organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; demonstrim i 

mallrave; dizenjimi i materialeve 

reklamuese; shpërndarjen e materialit 

reklamues; shërbimet e ekspozimit për 

qëllime reklamimi; reklamim / publicitet; 

Dhenie me qira e hapësirave reklamuese; 

shërbime këshillimore për menaxhimin e 

biznesit;  informacion tregtar dhe këshilla 

për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; marketing; 

shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të 

tjera]; asistencë për menaxhim komercial 

apo industrial; sigurimin e informacionit 

të biznesit nëpërmjet një faqe online (web 

site).  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1226 

(220)  11/11/2021 

(540)   

UTOPIA JEWELRY 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) JEWELRY 

(591)   

(732)  MILOSAO SH.P.K 

Lagjia Nr.1, Rruga "Skenderbeu", Ap. Nr. 

30, Kati 1 Sarandë, AL 

(740) Dorian MATO 

Lagjia Nr.1, Rruga "Skenderbeu", Ap. Nr. 

30, Kati 1 Sarandë 

(511) 35  Prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

shumice e pakicë te produkteve si: metale 

te çmuara dhe bizhuteri dhe stoli të 

përbëra ose të veshura me to, orë dhe orët 

e dorës dhe pjesët përbërëse të tyre si dhe 

pjesë përbërëse për bizhuteri, stoli, orë 

dhe orë dore perkatesisht, agate, orë me 

zile, aliazhe prej metali të çmuar, amuleta 

[stoli] / amuleta [bizhuteri], spiranca [orë 

dhe prodhim orësh], orë atomike, bexh 
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prej metali të çmuar, kuti zemreku [orë 

dhe prodhim orësh], rruaza për të bërë 

stoli / rruaza për të bërë bizhuteri, kuti 

prej metali të çmuar, byzylyk [stoli] / 

byzylyk [bizhuteri], byzylyk prej tekstili 

të qëndisur [stoli] / byzylyk prej tekstili të 

qëndisur [bizhuteri], spil [stoli] / spil 

[bizhuteri], buste prej metali të çmuar, 

kabone, zinxhirë [stoli] / zinxhirë 

[bizhuteri], zbukurime për mbajtëse 

çelësash me unaza / zbukurime për 

mbajtëse çelësash me zinxhirë, 

kronografë [orë], kronometra, instrumente 

kronometrike, kronoskopë, kapëse për 

stoli / kapëse për bizhuteri, kasa ore, 

akrepa orësh, orë, orë dhe orë dore, 

elektrike, mekanizma orësh, stoli 

kluazone (cloisonné) / bizhuteri kluazone 

(cloisonné), monedha, orë kontrolli [orët 

kryesore] / orët kryesore, xhetona bakri, 

kryqe si stoli / kryqe si bizhuteri, kryqe 

prej metali të çmuar, përveç stolive / 

kryqe prej metali të çmuar, përveç 

bizhuterive, butona manshetash, fusha 

orësh [orë dhe prodhim orësh], diamante, 

vathë, figurina prej metali të çmuar / 

statuja prej metali të çmuar, fije ari [stoli] 

/ fije ari [bizhuteri], ar, i papërpunuar ose 

i rrahur, stoli për kapele / bizhuteri për 

kapelle, lingota prej metaleve të çmuara, 

iridium, stoli prej fildishi / bizhuteri prej 

fildishi, gurë i zi, i papërpunuar ose 

gjysëm i punuar, stoli / bizhuteri, kuti 

stolish / kuti bizhuterish, stoli zbukurimi / 

zbukurime për stoli / zbukurime për 

bizhuteri / bizhuteri zbukurimi, kapëse 

për stoli / kapëse për bizhuteri, stoli 

gjilpërë për kapele / bizhuteri gjilpërë për 

kapelle, stoli prej qelibari të verdhë / 

bizhuteri prej qelibari të verdhë, mbajtëse 

rulo stolish / mbajtëse rulo bizhuterish, 

mbajtëse çelësash me unaza [unaza me 

xhingël ose dekorative] / mbajtëse 

çelësash me zinxhirë [unaza me xhingël 

ose dekorative], medaljon [stoli] / 

medaljon [bizhuteri], medalje, tespihe 

[tespihe për lutje], mekanizma për orë dhe 

orë dore, varëse [stoli] / varëse 

[bizhuteri], olivine [gurë] / peridot, 

karfica zbukurimi, zbukurime prej guri të 

zi, osmium, palladium, stoli xham / 

bizhuteri xham [bizhuteri të kompozuara], 

perla [stoli] / perla [bizhuteri], perla prej 

qelibari [qelibar i presuar], lavjerrës [orë 

dhe prodhim orësh], karfica [stoli] / 

karfica [bizhuteri], platin [metal], metale 

të çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të 

punuar, gurë të çmuar, kuti ekspozimi për 

stoli / kuti ekspozimi për bizhuteri, kuti 

ekspozimi për orë dore; mbajtëse çelësash 

të regjistrueshme me unaza / mbajtëse 

çelësash të regjistrueshme me zinxhirë , 

rodium, unaza [stoli] / unaza [bizhuteri], 

rozare / rozare për lutje, ruteni, gurë 

gjysëm të çmuar, stoli këpucësh / 

bizhuteri këpucësh, fije argjendi [stoli] / 

fije argjendi [bizhuteri], argjend, i 

papërpunuar ose i rrahur, spinel [gurë të 

çmuar], unaza prej metali të çmuar për 

çelësa, argjend i telëzuar [tel argjendi], 

statuja prej metali të çmuar, matës kohe 

(stopwatch), ora diellore, fije prej metali 

të çmuar [stoli] / fije prej metali të çmuar 

[bizhuteri] / tel prej metali të çmuar [stoli] 

/ tel prej metali të çmuar [bizhuteri], 

kapëse kravate, gjilpërë kravate, rripa ore 

/ rripa jo prej metali për orë dore / rripa jo 

prej metali ore, kuti ore [pjesë orësh], 

zinxhirë ore, xhama ore / xhama kristali 

ore, akrepa ore, zemrek ore, ora, vepra 

arti prej metali të çmuar, orë dore; 

sigurimi i një tregu online për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

ndihmë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për organizimin e biznesit; 

promovimin e shitjeve për të tjerët; 

organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; demonstrim i 

mallrave; dizenjimi i materialeve 

reklamuese; shpërndarjen e materialit 

reklamues; shërbimet e ekspozimit për 
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qëllime reklamimi; studime tregu; 

reklamim/publicitet;shërbimet e agjencisë 

së reklamave / shërbimet e agjencive 

publicitare; Dhenie me qira e hapësirave 

reklamuese; konsulencë profesionale të 

biznesit; informacion mbi biznesin; 

informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; shërbimet e 

lobimit komercial; hulumtim marketingu; 

marketing; modelim për reklamim ose 

promovim të shitjeve; marrëdhëniet me 

publikun; dhenie me qira materiale 

publicitare; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; asistencë për 

menaxhim komercial apo industrial; 

sigurimin e informacionit të biznesit 

nëpërmjet një faqe online (web site)  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1230 

(220)  11/11/2021 

(540)   

AtraX 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Gerti Gjoka 

MARKO BOÇARI; Nd.8, H.1, Ap.26; 

NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.5, 

TIRANE, AL 

(740)  

(511) 42  Zhvillim dhe dizenjim Softuerik  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1240 

(220)  16/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Certification Institute 

(591)  e bardhe; blu e erret, jeshile; gri e 

erret 

(732)  CERTIS SHPK 

Rruga Adem Jashari, Shkalla 1, Ap.7, 

Tirane., AL 

(740) Ralfi Kashari 

Rruga Adem Jashari, Shkalla 1, Ap.7, 

Tirane. 

(511) 42  Shërbime shkencore dhe 

teknologjike, si dhe kerkime dhe 

projektime lidhur me to;analize 

industriale, shërbime kërkimore dhe 

projektimi industrial;shërbime te 

kontrollit të cilësise dhe verifikimit të 

vërtetësisë;projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e 

programeve.  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2015/771 

(540)  COOP 

(732)  COOP ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

VIA DEL LAVORO 6-8 40033 

CASALECCHIO DI RENO (BO) Italy, 

IT 

(151)  23/11/2021 

(180)  13/11/2025 

(111)  22382 

(300)   

(510)  29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41  

43, 

(526)   

(591)  -e bardhë, e kuqe 

(740) Aleksandra ARSENI(Meçaj) 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, 

Shk.5,Ap70/4 Tiranë, 100 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1060 

(540)  dupron d 

(732)  Dupron sh.p.k. 

Rruga Xhorxh Martini, Prane Parlamentit 

te Shqiperise, Tirane , AL 

(151)  22/11/2021 

(180)  18/12/2030 

(111)  22381 

(300)   

(510)  9, 42  45, 

(526)   

(591)  - 

(740) Elvis Allmuca 

Rruga Xhorxh Martini, Prane Parlamentit 

te Shqiperise, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/66 

(540)  Aura Klinikë Mjekësore & 

Estetike 

(732)  Ferit Zavalani 

Tirane Tirane TIRANE Garden 

Residence Turdiu, Njesia 7, Kulla D, Kati 

2, Tirane, Shqiperi 1000, AL 

(151)  22/11/2021 

(180)  25/01/2031 

(111)  22378 

(300)   

(510)  44, 

(526)  Klinikë Mjekësore & Estetike 

(591)  -ngjyre pjeshkë e errët (Burnt 

Peach); ngjyrë e zezë (Black) 

(740) Ferit Zavalani 

Tirane Tirane TIRANE Garden 

Residence Turdiu, Njesia 7, Kulla D, Kati 

2, Tirane, Shqiperi 1000 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/230 

(540)  GONXHE  WILD &SECRET 

SPIRIT PREMIUM THAT WILL 

BLOOM YOUR MIND AWAY 
(732)  Merita Hoxha 

RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane, AL 

(151)  22/11/2021 

(180)  26/02/2031 

(111)  22380 

(300)   

(510)  33, 

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

ALBANIAN; RAKI; WILD; SPIRIT 

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

bardhë 

(740) Merita Hoxha 

RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/232 
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(540)  TOSHIBA 

(732)  KABUSHIKI KAISHA 

TOSHIBA, also trading as Toshiba 

Corporation 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan, JP 

(151)  23/11/2021 

(180)  26/02/2031 

(111)  22394 

(300)   

(510)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 

30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44  45, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/256 

(540)  NATURE’S TRUTH 

(732)  NTTM, LLC 

2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, 

New York 11779, USA, US 

(151)  22/11/2021 

(180)  04/03/2031 

(111)  22374 

(300)   

(510)  3  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 2, 

Hyrja 17, Ap28, Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/273 

(540)  Drymades Bungalows 

(732)  Drymadess Resort shpk 

Vlore Himare HIMARE Godina me 

nr.76, pranë karburant "Alpet", fshati 

"Gjilek", zona kadastrale 1739, AL 

(151)  17/11/2021 

(180)  08/03/2031 

(111)  22370 

(300)   

(510)  29, 33, 35, 41, 43  45, 

(526)  Bungalows; Drymades 

(591)  -E kalter; e bardhe. 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/291 

(540)   360 ° Sunset Bar by Drymades 

(732)  Drymadess Resort shpk 

Vlore Himare HIMARE Godina me 

nr.76, pranë karburant "Alpet", fshati 

"Gjilek", zona kadastrale 1739, AL 

(151)  17/11/2021 

(180)  12/03/2031 

(111)  22371 

(300)   

(510)  41  43, 

(526)  bar; Drymades 

(591)  -E bardhe; portokalli; e kalter. 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/391 

(540)  YOVITA 

(732)  CFO PHARMA 

Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga 

Pavaresia, Ndertesa 1, AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  08/04/2031 

(111)  22389 

(300)   
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(510)  5, 

(526)   

(591)  -Bojeqielli; Blu e erret; Bardhe 

(740) Ines Abdyli 

Rruga Pavarësia, Mezez, Ndërtesa nr.1, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/392 

(540)  YOVITA plus 

(732)  CFO PHARMA 

Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga 

Pavaresia, Ndertesa 1, AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  08/04/2031 

(111)  22385 

(300)   

(510)  5, 

(526)  plus 

(591)  -Bojeqiell; Blu e erret; Bardhe 

(740) Ines Abdyli 

Rruga Pavarësia, Mezez, Ndërtesa nr.1, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/401 

(540)  SBOX 

Salad Fresh Tasty Healthy 
(732)  Redjan Mataj 

Rruga Medar Shtylla, z.Kadastrale 

Nr.8270, Nr.Pasuries 8/329+1-N11, 

Tirane, AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  09/04/2031 

(111)  22387 

(300)   

(510)  32, 

(526)  Salad Fresh Tasty Healthy 

(591)  -E bardhe; e zeze; jeshile. 

(740) NDRIÇIM SELBA 

Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 

4, Ap. 8, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/445 

(540)  GOLD INVEST AL-7120-TR 

Trajtimi dhe rafinimi i metaleve te 

çmuara 
(732)  GOLD INVEST shpk 

Rruga "Myslym Shyri', P.46/1, sh.1, kt.1, 

Apartamenti 2, ZK, 8380., AL 

(151)  17/11/2021 

(180)  21/04/2031 

(111)  22372 

(300)   

(510)  14, 

(526)  GOLD INVEST; AL; TR; Trajtimi 

dhe rafinimi i metaleve te çmuara 

(591)  -e verdhë e florinjtë 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/449 

(540)  Safeguard DETOX 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(151)  23/11/2021 

(180)  21/04/2031 

(111)  22384 

(300)   

(510)  3, 

(526)  DETOX 

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2021/453 

(540)  ARC 

(732)  Intel Corporation 

2200 Missuin College Boulevard, Santa 

Clara, California 95052, US 

(151)  23/11/2021 

(180)  22/04/2031 

(111)  22392 

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

(510)  9  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/454 

(540)  HELIX 

(732)  JNT Systems, Inc. 

1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, US 

(151)  23/11/2021 

(180)  22/04/2031 

(111)  22391 

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

(510)  9  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/578 

(540)  TAMOSIN 

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

Danica 5, 48 000 Koprivnica, CROATIA 

, HR 

(151)  22/11/2021 

(180)  27/05/2031 

(111)  22375 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/590 

(540)  Giulia Albergo Hotel 

(732)  ILIRJAN MANO PF 

DURRES Lagjia 1, Rruga Kolonel 

Tomson, zona Kadastrale 8512, 

Nr.Pasurie 24/345, AL 

(151)  18/11/2021 

(180)  01/06/2031 

(111)  22373 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Hotel; ESTD, 2020, Albergo 

(591)  -e verdhe; e zeze; nud 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W. Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/592 

(540)  HENRY RESORT HOTEL & 

SPA 
(732)  HENRY 2019 shpk 

Golem Kavaje, Rruga Pavarsia, Objekt 4 

katesh, Pasuria nr.101/50, volum 32, faqe 

44, zona kadastrale 179., AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  01/06/2031 

(111)  22388 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Resort Hotel & Spa 

(591)  -e zeze; e bardhe; ngjyre floriri. 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 
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Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/601 

(540)  Pelium 

(732)  OPTIMUM 3 

Korce Cerrave LESHNICE Zona 

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

Leshnice, AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  03/06/2031 

(111)  22390 

(300)   

(510)  33, 

(526)  Monunious of 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/619 

(540)  ORIZ LeDor 

(732)  VAJRA BIMORE sh.a 

Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga 

''Ramis Arianitasi'', Fier, AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  07/06/2031 

(111)  22383 

(300)   

(510)  30  35, 

(526)  oriz 

(591)  -e kuqe; e bardhë; e zezë 

(740) Rajmonda Dine 

Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga 

''Ramis Arianitasi'', Fier 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/620 

(540)  Frutelli 

(732)  VAJRA BIMORE sh.a 

Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga 

''Ramis Arianitasi'', Fier, AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  07/06/2031 

(111)  22386 

(300)   

(510)  29  35, 

(526)   

(591)  -jeshile; rozë; e bardhë 

(740) Rajmonda Dine 

Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga 

''Ramis Arianitasi'', Fier 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/648 

(540)  VILA COFIEL RAKI E 

PJEKUR   
(732)  Gjergj Doku 

Lagjia 3, Rruga Avni Rustemi, Zona 

Kadastrale 8562, Nr.pasurie 3/84, Korçe, 

AL 

(151)  22/11/2021 

(180)  15/06/2031 

(111)  22379 

(300)   

(510)  33, 

(526)  vila; 1920; raki e pjekur; nje recete 

e vjeter e gjysherve 

(591)  -rozë; e zezë; kafe; e kuqe 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/716 

(540)  ALBANIA SHAH-MAT 

(732)  Shoqata ''KS FACTOR'' 

Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7, 

Ap.5, AL 

(151)  22/11/2021 
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(180)  29/06/2031 

(111)  22377 

(300)   

(510)  28  41, 

(526)  ALBANIA SHAH-MAT 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Alketa Sulaj 

Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7, 

Ap.5 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/744 

(540)  theKing 

(732)  Armando Shehi 

Tirane, Rr.''Mine Peza'', objekti me nr. 

pasurie 1/243/ND+1-1, nr.pasurie1/9N4, 

zona kadastrale 8350, AL 

(151)  23/11/2021 

(180)  06/07/2031 

(111)  22393 

(300)   

(510)  43, 

(526)  theKing 

(591)  -E zeze; Ngjyre ari. 

(740) Erdi Lula 

Rr. Shyqyri Berxolli, Pall 31, Shk 1, 

Ap.21 Tirane 
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

DEPOZITUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2021/23 

( 22 )  17/09/2021 

( 54 )  Dyshek  

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP / Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni 

shpk, Kati perdhes,Dyqani nr. 11, Tiranë., AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

REGJISTRUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2021/5 

( 22 )  24/06/2021 

( 54 )  1. Shah 

( 11 )  297 

( 15 )  22/11/2021 

( 30 )   

( 73 )  Shoqata ''KS FACTOR'' / Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7, Ap.5, AL 

( 72 )  Alketa Sulaj (Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', Pall.7, Ap.5) 

( 18 )  24/06/2026 

( 51 ) 

( 55 )   
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REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE 
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( 210 )  AL/T/ 2020/332 

(540)   

 

 

 
( 732 )  SKENDERI G Shpk 

Blv.Zhan D'Ark, Njesia Bashkiake nr.2, Z.K 8150 kt. I 1, AL 

( 591 )  -blu; e gjelbër; e bardhë; e kuqe; e verdhë 

( 740 ) ERION LENA 

Rr.Ibrahim Rugova P.27, shk.1, kt.2, Ap.3 Tiranë 

( 511 ) 4 KARBURANTE 
 

 


