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Kodet e shteteve 
Afghanistan / Afganistani         AF 

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

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

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2021/826 

(220)  22/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Organic 

(591)  e gjelbër; e bardhë 

(732)  MIA shpk 

Rruga Ismail Qemali, ish-rruga Sami 

Frasheri, Pallati Nr.11, Kati 1, Tirane, AL 

(740) Eris Hysi 

Blv."Deshmoret e Kombit", Kullat 

Binjake, Kulla 2, Kati 9, Ap.1, Tirane. 

(511) 29  Perime, fruta, mish, pula, peshk 

dhe produkte ushqimore me origjinë nga 

deti, të gjitha këto prodhime në formë 

ekstraktesh, supërash, xhelatinash, brumi, 

konservash, gjellë të gatshme dhe 

konservash të ngrira ose të dehidruara, si 

dhe në formë kërce; recelna, vezë; 

qumësht, djathë dhe preparate të tjera 

ushqimore me bazë qumështi, surogato 

qumështi, vajra dhe yndyrna të 

ngrënshme; majonezë; preparate 

proteinash për ushqim.   

35  Sherbime manaxhimi 

tregtar;perfaqesime dhe ndermjetesime ne 

ceshtje komerciale;administrim 

biznesi;konsultim per ceshtje ekonomike 

dhe organizative;konsultim per ceshtje 

ekonomike dhe organizative;sherbime ne 

lidhje me organizimin e krijimit, 

manaxhimit dhe rikonstruksionit te 

ndermarrjeve;reklama;publikime;agjenci 

informacioni tregtar;sherbime tregtare ne 

kontrata koncesioni  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/896 

(220)  05/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë;e zezë 

(732)  J&B LIMITED 

3rd floor, yam raj ,Building,   Market 

Square, P.O.Box 3175, Road TOWN, 

TORTOLA, British Virgin Islands, VG 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 34  duhan; artikuj për duhanpirës; 

shkrepse, cigare, kuti (cigareje)  

 

(210)  AL/T/ 2021/1025 

(220)  23/09/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Arsen Mera 

Rr. Dajti, Nd.35/1. H.2, Ap.34. Tirane, 

AL 

(740) Albana Laknori  

         

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

(511) 25  këpucë;doreza 

[veshje];kapele;mbulesa per koke;xhaketa 

[veshje];triko [veshje];triko / te 

mbathura;pardesy / pardesy;veshje të 

gatshme;veshje të gatshme [pjesë të 

veshjeve];këmisha;këpucë*;këpucë 

sportive*;fanella 

sportive;bluza;triko;maja 

këpucësh;mbathje;mbathje / 

mbathje;uniforma  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1035 

(220)  23/09/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; bojëqielli 

(732)  NEBULA SH.P.K 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Akil Rajdho 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, Shqipëri 

(511) 42  Shërbime teknologjike, kërkimi 

dhe dizajni që lidhen me to;analiza 

industriale, kërkime industriale dhe 

shërbime të dizajnit industrial;shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe 

vërtetimit;projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik si 

konsulencë për sigurinë 

kompjuterike;konsulencë për softuere 

kompjuterike;dizenjimi i softuereve 

kompjuterike;analiza e sistemit 

kompjuterik;dizenjim i sistemeve 

kompjuterike;konsulencë për teknologjinë 

kompjuterike;shërbime të mbrojtjes së 

viruseve kompjuterike;dhënie me qira e 

programeve kompjuterike;krijimi dhe 

dizajnimi i indekseve të informacionit të 

bazuara në uebfaqe për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së 

informacionit];krijimi dhe mirëmbajtja e 

faqeve të internetit për të tjerët;shërbime 

të kriptimit të të dhënave;konsulencë për 

sigurinë e të dhënave;zhvillimi i 

platformave kompjuterike;host faqe 

interneti [faqe interneti];konsulencë për 

teknologjinë e informacionit [IT];sigurimi 

i informacionit në lidhje me teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin përmes 

një faqe në internet;instalimi i 

programeve kompjuterike;konsulencë për 

sigurinë në internet;mirëmbajtje e 

programeve kompjuterike;monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje në 

distancë;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të 

dhënave;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për zbulimin e 

prishjeve;kërkime në fushën e 

teknologjisë së 

telekomunikacionit;sigurimi i motorëve të 

kërkimit për internetin;hostimi i 
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serverit;softuer si shërbim [SaaS] kërkime 

teknologjike;konsulencë për teknologjinë 

e telekomunikacionit;azhurnimi i 

programeve kompjuterike;shërbime të 

vërtetimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e regjistrimit të vetëm për 

aplikacionet e softuerit në 

internet;shërbime të vërtetimit të 

përdoruesit duke përdorur teknologjinë 

për transaksionet e-commerce;konsulencë 

për krijimin e faqeve në internet.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1072 

(220)  01/10/2021 

(540)   

SOTTO CASA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CONAD-CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), 

ITALY,40129, IT 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, kodi 

postar 1019 Tiranë 

(511) 29  Mishi, viçi i fresket, derri, 

shpende;Mish (ne pergjithesi pa asnje 

dallim);Mishi i gjedhit;Kermijte e 

pergatitur per konsum njerezor;Fara, te 

pergatitura;Fara, te perpunuara, 

Pergatitjet e bera nga perime te fresketa 

per supa dhe leng mishi;Supa dhe lengu i 

mishit, ekstrakte mishi, Kubike lengu 

mishi;Xhelatina;Perime te prera;Perime te 

prera paraprakisht per sallata;Qumesht 

soje;Qumesht tershere;Qumesht 

orizi;Qumesht soje, Qumesht 

orizi;Qumesht bajamesh;Qumesht 

kikiriku;Qumesht arre kokosi;Qumesht i 

kondensuar;Fruta, kerpudha dhe perime te 

gatuara, te ngrira, te thata ose te 

konservuara;Perime te konservuara, te 

ngrira, te thata dhe te gatuara;Vajra;Vaj 

ulliri, Vaj ulliri i virgjer dhe ekstra i 

virgjer, Yndyrna te 

ngrenshme;Margarine;Peshk i fresket, i 

ngrire dhe i konservuar;Fruta deti, 

molusqe dhe krustace te fresketa, te ngrira 

dhe te konservuara;Ushqimet e 

pergatitura, te ngrira ose jo te ngrira, te 

bazuara ne perime, Ushqime te 

pergatitura, te ngrira ose jo te ngrira, te 

bazuara ne djathe , Ushqimet e 

prrgatitura, te ngrira ose jo te ngrira, te 

bazuara ne patate, Ushqime te pergatitura, 

te ngrira ose jo te ngrira, te bazuara ne 

mish ose shpende, Ushqime te 

pergatitura, te ngrira ose jo tE ngrira, te 

bazuara nE peshk, fruta deti dhe 

krustace;Kroketa te fresketa dhe te ngrira 

, Qumeshti dhe zevendesuesit e tij, djathi, 

kremi, produktet e qumeshtit/bulmetrat 

dhe produkte te tjera te qumeshtit, gjalpi, 

kosi;Embelsira te bazuara ne produkte te 

qumeshtit, kos frutash;Marmelata, 

reçel;Kremra me baze qumeshti ose 

djathe;Mish;Mish i perpunuar;Proshutate 

prera ose te paprera dhe mishra te 

tymosur, Veze te ngrira dhe te fresketa 

dhe produktet e vezeve;Ushqime qe 

perbehen nga ushqime te gatshme dhe / 

ose te ngrira te bazuara ne mish, peshk, 

djathe, mish te kuruar;Produkte 

ushqimore te pergatitura nga patatet;Meze 

me baze patate, Patate te konservuara, 

Ushqime te pergatitura dhe / ose te ngrira 

qe perbehen kryesisht nga mishi;Ushqime 

te pergatitura dhe / ose te ngrira qe 

perbehen kryesisht nga perime, Ushqime 

te gatshme te gatuara qe perbehen 

teresisht ose ne thelb teresisht nga 

shpendet;Vakte te pershtatshme 

(perime);Kroketa per ushqim, te ngrira 

ose jo te ngrira;Meze te lehta me baze 

frutash, meze te lehta me baze perime, 

meze te lehta me baze arrash/frutash te 
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thata;Konservat e domates;Laver, i 

konservuar (alga/sallatë deti).  

30  Kafe, çajra dhe kakao dhe 

zevendesuesit e tyre, çajra bimore, buke 

dhe produkte te pjekura, byrekw, buke ne 

forme shiriti e holle, ushqime krokante, 

meze te lehta, Drithera te perpunuara, 

niseshte dhe produkte te prodhuara prej 

tyre, preparate per pjekje dhe maja; Sode 

buke [bikarbonat sode per qellime 

gatimi], Pica dhe byreke, te ngrire ose jo 

te ngrire; Kuskus [bollgur], Polenta; 

Gnocchi, Makarona; Makarona qe 

permbajne mbushje; Makarona qe 

permbajne veze, Oriz, Tarte [te embla ose 

te atheta]. Embelsire mus, duke qene 

embelsira; Akull, akuj te ngrenshem, kos 

te ngrire dhe sherbet te ngrire; Embelsira 

te pjekura, Biskota te embla; Embelsira, 

Snacks/Meze gruri te ekstruduar, 

Snacks/meze te pergatitura nga misri, 

Snacks/meze me baze orizi; Biskota, 

embelsira, embelsira me baze çokollate 

dhe çokollate; Embeelsira me akullore; 

Kremra (Embelsira te pjekura); Kripera, 

ereza, Aromatizues dhe ereza, Uthull 

balsamike, uthull; Sheqerna, embelsues 

natyrale, kremra dhe mbushje te embla, 

mjalte, embelsira, Karamele [karamele]; 

Çamçakez; Krem (konfeksione); Perhapje 

kremi te bera nga çokollata, mustarde, 

miell perimesh, miell; Çaj per infuzione; 

Infuzione bimore; Infuzione, jo 

medicinale, Propolisi, Xhelatina 

Mbreterore, Ushqimet e gatshme te ngrira 

dhe te fresketa te bazuara te makarona, 

buke, oriz ose pasta te skuqura ose brume 

panzerotti; Polenta; Brume i mbushur me 

pica; Kos me fruta te ngrira; 

Snacks/Cereals me baze dritherash.  

31  Fruta dhe perime te fresketa; 

Kerpudha; Alga deti te fresketa; artikuj 

ushqimore per kafshet; Pije per kafshet 

shtepiake; Malte; Produkte dhe drithera 

bujqesore, kopshtari dhe pyjore (jo te 

pergatitura dhe jo te perpunuara); Fara, 

bime natyrore dhe lule; Levore te 

paprpunuara; lende druri te papjekura; 

Lule te thata per zbukurim; Bulbs (Bime-

); Ushqime per kafshet; Ushqimi i zogjve; 

Biskota qensh; Leter me rere per kafshet 

shtepiake; Ushqim per kafshet; Produkte 

per mbeturinat e kafsheve; Kocka 

pertypese dhe shufra te tretshme per 

kafshet shtepiake.  

32  Ujera; Pije joalkoolike; Aperitivet, jo-

alkoolike; Pije te bazuara ne leng frutash; 

Pije joalkoolike me pak kalori; Pije qe 

permbajne vitamina; Lengje frutash te 

shtrydhura; Pije te gazuara me arome; 

Birre jo-alkoolike; Birra dhe produkte 

birre; Nektaret e frutave; Leng limoni i 

shtrydhur; Preparate joalkoolike per 

prodhimin e pijeve; Preparate per 

prodhimin e likereve; Preparate per 

prodhimin e ujit te gazuar; Shurupe per 

pije; Musht, jo alkoolik; Lengje; Lengje 

perimesh [pije]; Leng domate [pije]; Pije 

perimesh, Pije hirre; Pije me baze soje, 

perveç zevendesuesve te qumeshtit; Pije 

me baze orizi, te ndryshme nga 

zevendesuesit e qumeshtit; Pije me baze 

uji qe permbajne ekstrakte çaji; 

Smoothies; Pije energjike; Pije izotonike; 

Pije sportive te pasura me proteina.  

33  Pijet alkoolike (perveç birres); Likere; 

Pije alkoolike me baze frutash; Koktejle; 

Tretes te ushqimit (liker dhe pije 

alkoolike); Ekstrakte alkoolike frutash; 

Preprarate per te bere pije alkoolike; 

Musht; Spirits dhe liker; Vererat.  

35  Reklama; Administrimi i biznesit; 

Konsultime dhe ndihme ne menaxhimin e 

biznesit, organizimin dhe promovimin; 

Ndihme ne reklamimin e produkteve, 

brenda kornizes se kontrates franchise; 

Konsulence dhe ndihme ne lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e 

supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive; Konsulence dhe ndihme ne 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve te 

akullores; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 
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internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me plehun organik, dhe, dhe 

produkteve bimore, shtepiake, dhoma dhe 

produkte pastrimi dhe kujdesi per 

lavanderi; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me produktet e higjienes 

personale, kozmetikes, parfumerise; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me preparatet sanitare, produkte 

dhe artikujt e kujdesit personal dhe per 

bukurine; Tregtimi me pakice ose me 

shumice, porosi me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me produktet sanitare dhe 

higjienike, preparatet dhe artikujt e 

bukurise dhe kujdesit personal, Preparatet 

farmaceutike dhe parafarmaceutike; 

Tregtimi me pakice ose me shumice, 

porosi me poste, shitja ne internet permes 

mjeteve elektronike te porositjes ne 

distance te te gjitha llojeve ne lidhje me 

Qirinjte dhe karburantet, Produktet 

Ushqimore, Qofshin biologjike apo jo, 

Preparate dhe preparate dietetike per 

femije, Produkte ushqimore me 

permbajtje te ulet sheqeri dhe/yndyrna 

perkatesisht/; Tregtimi me pakice ose 

shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike te porositjes ne distance te te 

gjitha llojeve ne lidhje me ushqimin dhe 

shtesat ushqimore, artikuj per ruajtjen e 

ushqimit, perkatesisht flete alumini per 

ruajtjen e ushqimit, kontejnere per 

ruajtjen e ushqimit; Tregtimi me pakice 

ose shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike te porositjes ne distance te te 

gjitha llojeve ne lidhje me setet e 

kuzhines te disponueshme dhe jo te 

disponueshme, syze dhe produkte optike, 

bateri elektrike dhe materiale per 

telefonine; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me kompjuteret, laptopet dhe 

zevendesuesit e tyre; Tregtimi me pakice 

ose shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike per porositjen ne distance te 

te gjitha llojeve ne lidhje me pajisjet 

elektrike, llambat, aparatet e ndriçimit; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me produktet dhe pjeset rezerve 

per makina, rrotullat e kuzhines (letra), 

pecetat e letres, peceta tavoline prej letre; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me dysheket prej letre, leter 

higjienike, peceta prej letre, leter pjekje; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me qeset e letres, librat, gazetat, 

revistat, broshura dhe broshura, kartolina 

pershendetese, Revista, produkte letre te 

disponueshme dhe produkte letre thithese, 

perkatesisht: leter kuzhine, mbulesa 

tavoline prej letre, shtresa letre per letra 

perthithese te disponueshme per kafshet 

shtepiake, peshqire letre, leter pelhure; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne  lidhje me artikuj shkrimi, materialet e 

shkrimit, materialet e paketimit; Tregtimi 

me pakice ose shitja me shumice, porosia 

me poste, shitja ne internet permes 
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mjeteve elektronike te porositjes ne 

distance te te gjitha llojeve ne lidhje me 

shtreterit, jasteket, dysheket, artikujt 

shtepiake ose kuzhine, vegla dhe pajisjet; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me furça, kreher, sfungjere dhe 

pastrues per perdorim personal dhe jo 

personal; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me tenxhere, pjata tavoline, gota 

te disponueshme dhe jo te disponueshme; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me artikuj tekstili, orendi, 

shtepiake, kuzhine dhe mbulesa banjo; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me veshje, kepuce, kapele dhe 

aksesoreve per veshje, mantele banjoje , 

kinkaleri (artikuj te rrobaqepesve); 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me artikuj ushqimore, frutat dhe 

perimet e fresketa dhe jo te fresketa, 

produktet ushqimore te ngrira ose te 

ruajtura, produktet gastronomike; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me ushqimet e gatshme, 

produktet e pjekjes, Embelsirat, Veshjet, 

Embelsuesit natyral dhe artificial; 

Tregtimi me pakice  ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me produkte ushqimore 

organike, produkte per kafshet shtepiake 

dhe produkte ushqimore, uje mineral 

(pije), pije; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me birrat, pijet alkoolike, veren.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1075 

(220)  01/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Marka konsiston ne togfjaleshin 

myIQOS, me germa te zeza, ku my eshte 

me shkrim dore dhe IQOS me germa te 

medha, te stilizuara. 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 25  Veshje.  

34  Vaporizues me tel për cigare 

elektronike dhe pajisje elektronike për 

tymosje;  

duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; 

prodhime duhani, duke përfshirë puro, 

cigare,  

puro të vogla, duhan për përgatitjen vetë 
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të cigareve, duhan llulle, duhan për  

përtypje, burnot, kretek; snus (burnot i 

lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për  

qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh,  

filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh 

dhe tavlla për duhanpirësit, llulla, aparate 

xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë 

për duhanpirësit; shkrepse; shkopinj 

duhani, prodhime duhani me qëllim për tu 

nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e 

tyre me qëllim për të nxehur cigaret ose 

duhanin për të lëshuar avull me 

përmbajtje nikotine për thithje; tretësira 

nikotine të lëngshme për tu përdorur në 

cigaret elektronike; pajisje elektronike për 

tymosje; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale; pajisje elektronike për 

thithjen e aerosolit që përmban nikotinë; 

pajisje që krijojnë avull me përdorim nga 

goja për duhanpirësit, produkte duhani 

dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike; 

pjesë dhe pajisje për produktet e 

lartpërmendura të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove 

të nxehura si dhe për shkopinjtë e duhanit 

të nxehur; kuti cigaresh elektronike të 

rikarikueshme.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shërbime të shitjes me pakicë në internet 

në lidhje me produktet e nxehura të 

duhanit, me cigaret elektronike, me 

pajisjet elektronike për tymosje, me 

pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me 

qëllim për të nxehur cigaret ose duhanin, 

me pajisjet që krijojnë avull me përdorim 

nga goja, me vaporizuesit për cigaret 

elektronike dhe pajisjet elektronike për 

tymosje, me kutitë e cigareve elektronike  

të rikarikueshme, me karikuesat dhe 

portat e karikimit të mallrave të 

mësipërme, me shuarësit e cigareve të 

nxehura dhe të shkopinjve të duhanit të 

nxehur, me pjesët dhe pajisjet për mallrat 

e mësipërme;  

Shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shërbime të shitjes me pakicë në internet 

në lidhje me me tretësirat e nikotinës së 

lëngshme për tu përdorur në cigaret 

elektronike, me zëvendësuesat e duhanit 

(jo për qëllime mjekësore), me artikujt e 

duhanpirësve, me kutitë mbrojtëse, me 

kapakët dekorativë dhe me kutitë për 

mbajtjen e cigareve elektronike dhe 

pajisjeve elektronike për tymosje, me 

pajisjet pastruese; shërbime reklamimi; 

shërbime marketingu.  

36  Shërbime sigurimi dhe financimi, 

duke përfshirë financimin e blerjes me 

lizing të cigareve elektronike, të pajisjeve 

të nxehjes së duhanit dhe të pajisjeve 

elektronike për tymosje.  

41  ofrimi i arsimimit, i trajnimit dhe i 

argëtimit.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1088 

(220)  06/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) beach and resto lounge 

(591)  E bardhë; kafe e hapur; bezhë 

(732)  SOKOL MERJA 

Vlore, Ksamil, Ksamil, Lagjia ''Nr.1", 

Zona Baxho, Godina nr.6, Kati i parë., 

AL 

(740) Elvis Tosuni 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

16 

Rr.Blv.''Bajram Curri'', ND.134.H.18, 

Ap.1, Njësia administrative nr.5, 1019, 

Tiranë. 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e 

ushqimeve dhe pijeve, shërbime kafeneje, 

lokali, shërbime baresh, restorantesh, 

shërbime të akomodimit të përkohshëm, 

hoteli, shërbime të pritjes për akomodim 

të përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve 

dhe nisjeve);Shërbime të dekorimit të 

ushqimit, shërbime të skulpturave 

ushqimore, dhënie me qira e 

shpërndarësve të ujit të pijshëm;shërbimet 

e kampit të pushimeve;katering i 

ushqimeve dhe pijeve, rezervime 

hoteliere, shërbime hoteliere, informacion 

dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e 

vakteve, dhënie me qira të sallave të 

mbledhjeve, shërbimet e motelit, 

shërbime personale të kuzhinierit, 

shërbime pritëse për akomodim të 

përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve 

dhe nisjeve), shërbime restoranti, 

shërbimet e shtëpisë për pension, 

shërbime restoranti vetë-shërbimi, 

shërbime snack-bari, dhënie me qira 

dhomash për akomodimin e 

përkohshëm;rezervime për akomodim të 

përkohshëm;dhënia me qira e tendave, 

shërbime shtëpiake turistike;dhënia me 

qira e ndërtesave të transportueshme për 

akomodim të përkohshëm.  

 

(210)  AL/T/ 2021/1112 

(220)  15/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  90647331  15/04/2021  US 

(526 )  

(591)  e bardhë; e kuqe 

(732)  BeiGene, Ltd. 

c/o Mourant Governance Services 

(Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, 

Camana Bay, POBox 1348, Grand 

Cayman, KY1-1108, Cayman Islands, 

KY 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike për 

trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; preparate kimiko-farmaceutike 

për trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; barna në llojin e preparateve 

farmaceutike për qëllime mjekësore për 

trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore për trajtimin dhe parandalimin 

e kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; mjekime për 

qëllime njerëzore për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; preparate 

kimike për qëllime mjekësore për 
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trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; preparate farmaceutike të 

injektueshme për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; barna të 

papërpunuara në llojin e preparateve 

farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; preparate 

biokimike për përdorim mjekësor për 

trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive.  

40  Shërbime të prodhimit me porosi në 

llojin e përpunimit kimik dhe prodhimit të 

barnave dhe preparateve farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive.  

42  Shërbime kërkimore dhe zhvilluese të 

produkteve të reja për të tjerët; shërbime 

kërkimore teknologjike në fushën e 

kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; shërbime 

kërkimore kimike; kryerja e studimeve 

klinike për të tjerët për trajtimin e 

kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; shërbime 

kërkimore biologjike; shërbime të 

kontrollit të cilësisë për trajtimin e 

kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; shërbime të ruajtes 

së të dhënave elektronike; shërbime të 

testimit të materialit; shërbime të resë 

kompjuterike [cloud computing] që 

përmban program për përdorim në 

menaxhimin e databazës, përpunimin e 

tekstit, menaxhimin e tabelave, 

gjurmimin; shërbime dizenjimi të 

paketimit.  

44  Shërbime të telemjekësisë; shërbime 

të ndihmës mjekësore; shërbime për 

rikuperim në shtëpi; shërbime salloni 

bukurie; shërbime të terapisë fizike; 

shërbime kopshtarie; shërbime veterinare; 

këshillim për shëndetin; këshillim për 

farmacinë, konkretisht këshillim 

farmaceutik; dhënia me qera e 

instalimeve sanitare.   

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1113 

(220)  15/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  90647320  15/04/2021  US 

(526 )  

(591)  E kuqe; e zezë; e bardhë 

(732)  BeiGene, Ltd. 

c/o Mourant Governance Services 

(Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, 

Camana Bay, POBox 1348, Grand 

Cayman, KY1-1108, Cayman Islands, 

KY 

(740) Krenar Loloçi 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

18 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike për 

trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; preparate kimiko-farmaceutike 

për trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; barna në llojin e preparateve 

farmaceutike për qëllime mjekësore për 

trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore për trajtimin dhe parandalimin 

e kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; mjekime për 

qëllime njerëzore për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; preparate 

kimike për qëllime mjekësore për 

trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive; preparate farmaceutike të 

injektueshme për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; barna të 

papërpunuara në llojin e preparateve 

farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive; preparate 

biokimike për përdorim mjekësor për 

trajtimin dhe parandalimin e kancerit, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, 

artritit reumatoid, sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve 

infektive. 

  

40  Shërbime të prodhimit me porosi në 

llojin e përpunimit kimik dhe prodhimit të 

barnave dhe preparateve farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore, artritit 

reumatoid, sëmundjeve kardiovaskulare 

dhe sëmundjeve infektive.  

42  Shërbime kërkimore dhe zhvilluese të 

produkteve të reja për të tjerët; shërbime 

kërkimore teknologjike në fushën e 

kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; shërbime 

kërkimore kimike; kryerja e studimeve 

klinike për të tjerët për trajtimin e 

kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; shërbime 

kërkimore biologjike; shërbime të 

kontrollit të cilësisë për trajtimin e 

kancerit, sëmundjeve autoimune dhe 

inflamatore, artritit reumatoid, 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe 

sëmundjeve infektive; shërbime të ruajtes 

së të dhënave elektronike; shërbime të 

testimit të materialit; shërbime të resë 

kompjuterike [cloud computing] që 

përmban program për përdorim në 

menaxhimin e databazës, përpunimin e 

tekstit, menaxhimin e tabelave, 

gjurmimin; shërbime dizenjimi të 

paketimit.  

44  Shërbime të telemjekësisë; shërbime 

të ndihmës mjekësore; shërbime për 
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rikuperim në shtëpi; shërbime salloni 

bukurie; shërbime të terapisë fizike; 

shërbime kopshtarie; shërbime veterinare; 

këshillim për shëndetin; këshillim për 

farmacinë, konkretisht këshillim 

farmaceutik; dhënia me qera e 

instalimeve sanitare.   

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1122 

(220)  18/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PAY 

(591)  e bardhë; blu; bojëqielli 

(732)  RPAY SH.P.K 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Akil Rajdho 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, Shqipëri 

(511) 42  Shërbime teknologjike, kërkimi 

dhe dizajni që lidhen me to;analiza 

industriale, kërkime industriale dhe 

shërbime të dizajnit industrial;shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe 

vërtetimit;projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik si 

konsulencë për sigurinë 

kompjuterike;konsulencë për softuere 

kompjuterike;dizenjimi i softuereve 

kompjuterike;analiza e sistemit 

kompjuterik;dizenjim i sistemeve 

kompjuterike;konsulencë për teknologjinë 

kompjuterike;shërbime të mbrojtjes së 

viruseve kompjuterike;dhënie me qira e 

programeve kompjuterike;krijimi dhe 

dizajnimi i indekseve të informacionit të 

bazuara në uebfaqe për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së 

informacionit];krijimi dhe mirëmbajtja e 

faqeve të internetit për të tjerët;shërbime 

të kriptimit të të dhënave;konsulencë për 

sigurinë e të dhënave;zhvillimi i 

platformave kompjuterike;host faqe 

interneti [faqe interneti];konsulencë për 

teknologjinë e informacionit [IT];sigurimi 

i informacionit në lidhje me teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin përmes 

një faqe në internet;instalimi i 

programeve kompjuterike;konsulencë për 

sigurinë në internet;mirëmbajtje e 

programeve kompjuterike;monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje në 

distancë;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të 

dhënave;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për zbulimin e 

prishjeve;kërkime në fushën e 

teknologjisë së 

telekomunikacionit;sigurimi i motorëve të 

kërkimit për internetin;hostimi i 

servërit;softuer si shërbim [SaaS] kërkime 

teknologjike;konsulencë për teknologjinë 

e telekomunikacionit;azhurnimi i 

programeve kompjuterike;shërbime të 

vërtetimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e regjistrimit të vetëm për 

aplikacionet e softuerit në 

internet;shërbime të vërtetimit të 

përdoruesit duke përdorur teknologjinë 

për transaksionet e-commerce;konsulencë 

për krijimin e faqeve në internet.  
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(210)  AL/T/ 2021/1127 

(220)  19/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë; bezhë; e verdhë 

floriri 

(732)  Ylli Merja 

Tiranë, rruga ''Ferit Xhajko'', Pallati 

''SIMED'', nr.11, Kati 1., AL 

(740) Elvis Tosuni 

Rr.Blv.''Bajram Curri'', ND.134.H.18, 

Ap.1, Njësia administrative nr.5, 1019, 

Tiranë. 

(511) 3  Kozmetikë jo mjekësore dhe 

preparate higjienike;pastë dhëmbësh jo 

mjekuese;parfumeri, vajra 

esenciale;preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi;preparate pastrimi, lustrimi, 

pastrimi dhe gërryese: 

përgatitjet sanitare për tualetin;kremra 

kozmetike; deodorantë për qeniet 

njerëzore; përgatitje aromatizuese të 

dhomës;dyll lustrues; Kremra; Shampo; 

Sapun; Vajra Esenciale; Vajra Bimore 

esenciale; Ekstrakte Bimore për qëllime 

kozmetike;  

;qumësht bajame për qëllime kozmetike 

;vaj bajame 

;sapun bajame 

;preparate aloe vera për qëllime 

kozmetike ;sapun kundër djersitjes 

;aromatike [vajra esenciale] 

;balsame, të ndryshëm nga ato për qëllime 

mjekësore ;Ekstrakte për parfumet e 

luleve 

;basma [bojë kozmetike] 

;preparate për banjë, jo për qëllime 

mjekësore ;kripërat e banjës, jo për 

qëllime mjekësore ;ngjyra për mjekër 

;maska bukurie 

;preparate zbardhues [dekolorues] për 

qëllime kozmetike 

;aromatizues tortash [vajra esenciale] / 

aromatizues tortash [vajra esenciale] 

;pastrues për qëllime intime të higjienës 

personale, jo mjekësore 

;kremë / krem për zbardhjen e lëkurës për 

zbardhjen e lëkurës ;vaj trëndafili 

;vajra për parfume dhe aroma ;vajra për 

qëllime kozmetike 

;xhel për masazh, të ndryshme nga 

qëllimet mjekësore ;ujë livando 

;vaj livando 

;vaj jasemini  

5  Bimë medicinale, cajra mjekësor  

44  Shërbimet mjekësore;shërbimet 

veterinare;kujdesi higjienik dhe i bukurisë 

për qeniet njerëzore;shërbimet 

spitalore;shërbimet e 

mjekësisë;stomatologji, optometri dhe 

shërbime të shëndetit mendor;shërbimet e 

klinikave mjekësore dhe shërbimet e 

analizave mjekësore për qëllime 

diagnostikimi dhe trajtimi të ofruara nga 

laboratorët mjekësorë;shërbimet e 

terapisë, për shembull, fizioterapia dhe 

terapia e të folurit;këshilla për farmacinë 

dhe përgatitjen e recetave nga 

farmacistët;shërbimet e shtëpive të 

rimëkëmbjes;këshilla dietike dhe 

ushqyese;shërbimet spa 

shëndetësore;shërbimet e mjekësisë 

alternative;këshilla dietike dhe 

ushqyese;shërbimet e qendrave 

shëndetësore / shërbimet e qendrave 

shëndetësore;kujdesi infermieror për 

vizita në shtëpi;masazh;këshilla 

mjekësore për personat me aftësi të 

kufizuara;shërbimet e analizave 
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mjekësore për qëllime diagnostikimi dhe 

trajtimi të ofruara nga laboratorët 

mjekësorë;shërbime, konsulta mjekësore 

dhe hometopatike dhe natyropatike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1138 

(220)  21/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LADY, SUPER, NEW;Lines;30 

pcs  

(591)  BOJE QIELLI; BLU; E KALTËR; 

E BARDHË; VISHNJE 

(732)  M & S shpk 

Vaqarr, Prush zona kadastrale 30645, AL 

(740) Albana Laknori  

         

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

(511) 3  peceta higjenike per perdorim 

personal (absorbente)  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1144 

(220)  22/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  018579595  18/10/2021  EM 

(526 )  

(591)   

(732)  Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152 Road 

Town, Tortola, VG 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Vaporizuesa për cigare 

elektronike dhe për pajisje elektronike për 

tymosje; vaporizuesa për përdorim nga 

goja për duhanpirësit; duhan, i 

papërpunuar ose i përpunuar; produkte 

duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro 

të vogla, duhan për përgatitjen vetë të 

cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, 

burnot, cigare me ose pa filtër; 

zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); cigare që përmbajnë 

zëvendësuesa duhani (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj duhanpirësish, duke 

përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, cigare dhe kuti (jo 

prej metali të çmuar) dhe tavlla, llulla, 

aparate xhepi për dredhjen e cigareve, 

pipa cigaresh, çakmakë; shkrepse; 

shkopinj duhani, produkte duhani me 

qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin; aromatizuesa (të 

ndryshëm nga vajrat esenciale) për 

duhanin; aromatizuesa (të ndryshëm nga 

vajrat esenciale) për tu përdorur në 
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cigaret elektronike; solucione të lëngshme 

për tu përdorur në cigaret elektronike; 

pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese për cigaret tradicionale; 

pajisje elektronike për thithjen e avullit që 

përmban nikotinë;pajisje që krijojnë avull 

me përdorim nga goja për tu përdorur nga 

duhanpirësit, produkte duhani dhe 

zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigaret elektronike; 

pjesë dhe pajisje për produktet e 

lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; 

pajisje për shuarjen e cigareve dhe të 

purove të nxehura si dhe për shkopinjtë e 

duhanit të nxehur; kuti cigaresh 

elektronike të rikarikueshme; aparate për 

dredhjen e cigareve; të gjitha të përfshirë 

në Klasën 34.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1146 

(220)  22/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  018579596  18/10/2021  EM 

(526 )  

(591)   

(732)  Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152 Road 

Town, Tortola, VG 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 9  Bateri për cigare elektronike; 

bateri për pajisje elektronike që përdoren 

për  të nxehur duhanin, karikuesa për 

pajisjet elektronike që përdoren për të 

nxehur duhanin; karikuesa USB për 

pajisjet elektronike që përdoren për të 

nxehur duhanin; karikuesa makine për 

cigaret elektronike; karikuesa makine për 

pajisjet që përdoren për të nxehur 

duhanin; karikuesa baterish për cigaret 

elektronike; doke karikimi dhe pika 

karikimi për pajisjet elektronike që 

përdoren për të nxehur duhanin; doke 

karikimi dhe pika karikimi për cigaret 

elektronike; furnizuesa energjie të 

lëvizshëm për pajisjet elektronike që 

përdoren për të nxehur duhanin; 

furnizuesa energjie të lëvizshëm për 

cigaret elektronike; të gjitha të përfshira 

në Klasën 9.  

34  Vaporizuesa për cigare elektronike 

dhe për pajisje elektronike për tymosje; 

vaporizuesa për përdorim nga goja për 

duhanpirësit; duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar; produkte duhani, duke 

përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, 

duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, 

cigare me ose pa filtër; zëvendësuesa të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare 

që përmbajnë zëvendësuesa duhani (jo 

për qëllime mjekësore); artikuj 

duhanpirësish, duke përfshirë letra dhe 

tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, 

cigare dhe kuti (jo prej metali të çmuar) 

dhe tavlla, llulla, aparate xhepi për 

dredhjen e cigareve, pipa cigaresh, 

çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, 

produkte duhani me qëllim për tu nxehur, 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me 

qëllim për të nxehur cigaret ose duhanin; 

aromatizuesa (të ndryshëm nga vajrat 

esenciale) për duhanin; aromatizuesa (të 

ndryshëm nga vajrat esenciale) për tu 

përdorur në cigaret elektronike; solucione 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret 

elektronike; pajisje elektronike për 
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tymosje; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale; pajisje elektronike për 

thithjen e avullit që përmban nikotinë; 

pajisje që krijojnë avull me përdorim nga 

goja për tu përdorur nga duhanpirësit, 

produkte duhani dhe zëvendësuesa 

duhani; artikuj duhanpirësish për cigaret 

elektronike; pjesë dhe pajisje për 

produktet e lartpërmendura të përfshira në 

këtë klasë; pajisje për shuarjen e cigareve 

dhe të purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti 

cigaresh elektronike të rikarikueshme; 

aparate për dredhjen e cigareve; të gjitha 

të përfshirë në Klasën 34.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1147 

(220)  22/10/2021 

(540)   

POK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  RPAY SH.P.K 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Akil Rajdho 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, Shqipëri 

(511) 36  Shërbimet e transaksioneve 

financiare dhe pagesave, për shembull, 

shkëmbimi i parave, transferimi i fondeve 

elektronike, përpunimi i pagesave me 

kartë krediti dhe debiti;Menaxhime 

financiar dhe kërkime;Vlerësimet 

financiare, për shembull, vlerësimi i 

bizhuterive, artit dhe vlerësimi i pasurive 

të paluajtshme, vlerësimi i kostove të 

riparimit;Verifikime çeqesh;Shërbimet e 

financimit dhe të kreditit, për shembull, 

huatë, lëshimin e kartave të kreditit, 

financimin e blerjeve, dhënia me qira e 

pasurive të paluajtshme;Shërbimet e 

depozitave të sigurta;Sponsorizime 

financiare;Veprime në bankë;shërbime të 

likuidimit të biznesit, 

financiare;investime të kapitalit;ngritje 

fondesh bamirësie;verifikimi i 

çeqeve;shërbime të byrosë së 

kreditit;shërbime të  këshillimit të 

borxhit;mbledhje fondesh;shërbime të 

agjencisë për mbledhjen e 

borxheve;depozita të sendeve me 

vlerë;shërbime pagese të e-

wallet;transferim elektronik i monedhave 

virtuale;kembim parash;faktoring;analiza 

financiare;vlerësime financiare në 

përgjigje të thirrjeve për tendera / 

vlerësime financiare në përgjigje të 

kërkesave për propozime;konsulencë 

financiare;Shërbimet e brokerimit 

doganor financiar;vlerësim financiar 

[sigurime, banka, pasuri të 

paluajtshme];vlerësimi financiar i kostove 

të zhvillimit në lidhje me industritë e 

naftës, gazit dhe minierave;vlerësimi 

financiar i drurit të 

qëndrueshëm;shkëmbim financiar i 

monedhës virtuale;menaxhim 

financiar;menaxhim financiar i pagesave 

të rimbursimit për të tjerët;kërkime 

financiare;sponsorizim financiar;Sigurimi 

i informacioneve financiare;sigurimi i 

informacionit financiar përmes një faqe 

në internet;shërbime financimi;hua 

[financim];veprime bankare nëpërmjet 

internetit;përpunimi i pagesave me kartë 

krediti;përpunimi i pagesave me kartë 

debiti;shërbime të depozitave të 

sigurta;shërbime të bankës së 

kursimeve;shërbime të brokerimit të 

aksioneve.  
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(210)  AL/T/ 2021/1150 

(220)  25/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  ngjyre bezhë 

(732)  Sagema shpk 

Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 3  Locione për flokët; përgatitjet 

dhe trajtimet e flokëve; preparate ndihmes 

per flokët; maska për flokët; xhel për 

flokët; llak flokësh; Mus (shkume per 

floket); shampoo; Sapunë; parfume  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1171 

(220)  27/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)  E kaltër; E bardhë. 

(732)  ARBEN VELIJA 

KOMPLEKSI SUNRISE, Z4, G1, 1045, 

LUNDER TIRANE, AL 

(740) ARBEN VELIJA 

KOMPLEKSI SUNRISE, Z4, G1, 1045, 

LUNDER TIRANE 

(511) 1  Kimikatet e përdorura në 

industri, fluide per frena e 

mberthyesa;fluide 

hidraulike;antifriz;solucione preparate e 

perberese shkrires ( per akull, bore e 

ngrica);frenues te korrozionit;përbërje për 

shuarjen e zjarrit;përgatitje për kalitje dhe 

bashkim metali;produkte kimike për 

ruajtjen e produkteve 

ushqimore;substanca për rrezitje;ngjitës të 

përdorur në industri;produkte kimike për 

ngopjen e pëlhurave prej lëkure dhe 

tekstili;ngjitës për letër-muri;humus, tokë 

për rritje, kimikate kondicionuese të 

tokës;metale jo-hekur;karburant për 

reaktorë nuklearë;materiale të 

zbërthyeshme (zbërthim atomi) për 

energji nukleare;plastika [materiale të 

përpunuara];ujë i acidifikuar për 

rimbushjen e baterive / ujë i acidifikuar 

për rimbushjen e akumulatorëve;aditivë 

kimikë në karburant motorik;ngjitës për 

qëllime industriale;ngjitës për pllaka 

muri;letër e albumenizuar;substanca 

kundër goditjes për motorët me djegie të 

brendshme;kimikate anti-njollë për 

dritare;antioksidantë për përdorim në 

prodhim;lëngje ndihmëse për përdorim 

me gërryes;preparate bakteriale, përveç 

atyre për përdorim mjekësor dhe 

veterinar;benzen;derivatet e benzenit;acid 

borik për qëllime industriale;preparate 

ngjitese;kazeinë për qëllime 

industriale;katalizatorë;sodë kaustike për 

qëllime industriale;kaustike për qëllime 

industriale;eteret e celulozes per qellime 
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industriale;aditivë kimikë për 

vajrat;intensifikues kimikë për 

gomën;kimikate për prodhimin e 

bojrave;acid kolik;preparate për 

purifikim;preparate për djegie [aditivë 

kimikë në karburantin motorik];kimikate 

për mbrojtjen nga lagështia, përveç 

bojrave, për muratim;zbardhues për 

qëllime industriale / përgatitje zbardhuese 

[çngjyrosës] për qëllime 

industriale;preparate dehidratuese për 

qëllime industriale;detergjentë për 

përdorim në proceset e prodhimit;diastaza 

për qëllime industriale;zbutës për qëllime 

industriale;aditivë detergjent në benzinë / 

aditive detergjent në gazoline;kimikatet / 

dekarbonizuesit e motorëve / përgatitjet 

kimike për motorët 

dekarbonizues;kimikate që ngjyrosin 

smalt;preparate për kursimin e 

karburantit;acid galik për prodhimin e 

bojës;preparate galvanizuese;preparate 

për purifikimin e gazit;kimikate të 

ngjyrosjes së xhamit;stuko e 

xhamave;acid klorhidrik;përgatitjet 

lagështuese për përdorim në 

zbardhues;mbushës ngjitës për riparimin 

e trupit të automobilave / mbushës ngjitës 

për riparimin e trupit të 

makinës;kompozime për riparimin e 

gomave;konservantë gome.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1174 

(220)  29/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ekspres 

(591)  e kuqe; blu 

(732)  Bigalb Group shpk 

Vaqarr, Gropaj, Z.Kadastrale 1867, 

Magazina Tirana Cash & Carry, Tiranë, 

Shqipëri., AL 

(740) Donalda Shoraj 

Vaqarr, Gropaj, Godina '' Tirana Cash & 

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

Shqipëri. 

(511) 35  Reklamim;menaxhim 

biznesi;administrim biznesi;funksionet e 

zyrës; 

Import-Eksport mallrash ushqimore dhe 

industriale; 

Shërbime marketingu;Shërbime 

reklamimi;Shërbime të menaxhimit të 

biznesit;Shërbime të organizimit të 

shfaqjeve për qëllime tregtare ose 

reklamimi;Shërbime të prezantimit të 

mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1182 

(220)  02/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) professional hairdressing 

(591)  bardhë e zi 

(732)  Sagema shpk 
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Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 8  Aksesorë prerës për përdorim me 

vegla dore;gërshëre flokësh për përdroim 

personal elektrike ose jo 

elektrike;gërshëre thonjsh, elektrike ose 

jo elektrike;vegla dore për përdorim në 

trajtime bukurie;mjete parukerie 

posacerisht makina qethese-rroje, tharëse, 

gërshërë, brisk rroje, krëhër  

11  aparate për tharje flokësh;  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1183 

(220)  02/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) sea science senses 

(591)  bardhë e zi 

(732)  Sagema shpk 

Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë, 

Albania 

(511) 3  Maske, stilues flokesh, shampoo  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1184 

(220)  02/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Sagema shpk 

Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë, 

Albania 

(511) 3  Balsam, stilues flokesh, shampo  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1202 

(220)  04/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) filters 

(591)  bardhë e zi 

(732)  Sagema shpk 
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Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 3  Sapunë;parfume, vajrat esencialë, 

preparate kozmetike, maska ngjyruese 

flokësh, preparatet për higjenën e gojës  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1212 

(220)  05/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; lejla 

(732)  Sombrero sh.p.k 

Njësia bashkiake nr.7 , Rr Dritan Hoxha, 

Pallati ''Green Construksion'', Nr.1, 

Shkalla 2, Kati 2, Tiranë (Shqipëri), AL 

(740) Fjoralba Zeko 

Rr.Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 

10/4, Tiranë 

(511) 5  pambuk thithës/shtresa 

thithëse;suplemente dietike pluhur 

acai;acetate për qëllime 

farmaceutike;acide për qëllime 

farmaceutike;preparate për trajtimin e 

akneve;akonit;ankerplast ngjitës;shirita 

ngjitës për qëllime mjekësore;ndihmues 

për qëllime mjekësore;preparate për 

deodorimin e ajrit;preparate për pastrimin 

e ajrit;suplemente dietike të 

albuminës;produkte ushqimore 

albuminoze për qëllime 

mjekësore;preparate albuminoze për 

qëllime mjekësore;alkool për qëllime 

farmaceutike;aldehide për qëllime 

farmaceutike;suplemente dietike 

alginate;alginate për qëllime 

farmaceutike;jodure alkaline për qëllime 

farmaceutike;alkaloide për qëllime 

mjekësore;qumësht bajamesh për qëllime 

farmaceutike;preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike;acetat alumini për 

qëllime farmaceutike;aminoacide për 

qëllime 

mjekësore;anestetikë;analgjezikë;lëvore 

angostura për qëllime 

mjekësore;përgatitje anti-urike;larës 

duarsh antibakterial;sapun 

antibakterial;antibiotikët;pilula 

antioksidante;pambuk 

antiseptik;antiseptikët;pilula për shtypjen 

e oreksit;shtypësit e oreksit për qëllime 

mjekësore;pambuk aseptik;çaj 

astmatik;astringent për qëllime 

mjekësore;preparate bakteriale për 

përdorim mjekësor dhe 

veterinar;preparate bakteriologjike për 

përdorim mjekësor dhe veterinar;balsam 

për qëllime mjekësore;preparate 

balsamike për qëllime mjekësore;fasha 

për veshje;lëvore për qëllime 

farmaceutike;preparate për banjë për 

qëllime mjekësore;kripërat e banjës për 

qëllime mjekësore;bikarbonat i sodës për 

qëllime farmaceutike;preparate biologjike 

për qëllime mjekësore;kulturat biologjike 

të indeve për qëllime mjekësore;preparate 

bismut për qëllime farmaceutike;subnitrat 

bismut për qëllime farmaceutike;gjak për 

qëllime mjekësore;plazma e 

gjakut;çimento kockore për qëllime 

kirurgjikale dhe ortopedike;mbushësit e 

zbrazëtirave kockore të përbëra nga inde 

të gjalla;brominë për qëllime 

farmaceutike;preparate 

bronkodiluese;fashë për gungët 

kockore;nënprodukte të përpunimit të 

drithërave për qëllime dietike ose 

mjekësore;kapsula për qëllime 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

28 

farmaceutike;tableta për erën e keqe të 

gojës për qëllime farmaceutike;preparate 

për kallo; kamfor për qëllime mjekësore; 

vaj kamfori për qëllime mjekësore; 

kapsula për ilaçe; kapsula me bazë 

polimeresh, për farmaceutikë; suplemente 

dietike kazeine; vaj ricini (kastori) për 

qëllime mjekësore; lapsa kaustikë; 

kaustikë për qëllime farmaceutike; esteret 

e celulozës për qëllime farmaceutike; 

eteret e celulozës për qëllime 

farmaceutike; qymyr druri për qëllime 

farmaceutike; përçuesit kimikë për 

elektrodat e elektrokardiografit; 

kontraceptivët kimikë; preparate kimike 

për qëllime mjekësore; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për diagnostikimin e shtatzënisë; 

reagentë kimikë për qëllime mjekësore 

ose veterinare; preparate kimiko-

farmaceutike; çamçakëz për qëllime 

mjekësore; preparatet për inflamacionet e 

dhimbshme të enëve të vogla të gjakut në 

lëkurë; kinolinë për qëllime mjekësore; 

kloroform; vaji i mëlçisë së merlucit; 

kolagjen për qëllime mjekësore; kolodion 

për qëllime farmaceutike; kolirium; 

kompresa; lëvorja e kondurangos për 

qëllime mjekësore; preparate për 

pastrimin e lenteve të kontaktit; solucione 

për lente kontakti/solucione për përdorim 

me lente kontakti; sprej ftohës për qëllime 

mjekësore; ilaç për kallo; unaza për kallot 

e këmbëve; pambuk për qëllime 

mjekësore; shtupa pambuku për qëllime 

mjekësore/shkopinj pambuku për qëllime 

mjekësore; krem tartari për qëllime 

farmaceutike; kreozot për qëllime 

farmaceutike; lëvore krotoni; sheqer guri i 

kristalizuar për qëllime mjekësore; 

kulturat e mikroorganizmave për 

përdorim mjekësor ose veterinar; 

ekstraktim për qëllime farmaceutike; 

deodorantë për veshje dhe tekstile; 

deodorantë, të ndryshëm nga ato për 

qeniet njerëzore ose për kafshët; 

depurativët; detergjentë për qëllime 

mjekësore; bukë diabetike e përshtatur 

për përdorim mjekësor; reagentët 

biomarkues diagnostikues për qëllime 

mjekësore; preparate diagnostikuese për 

qëllime mjekësore; pelena për rastet e 

mungesës së kontrollit vullnetar mbi 

urinimin ose jashtëqitjen; diastaza për 

qëllime mjekësore; fibra dietike; 

suplemente dietike me efekt kozmetik; 

pije dietike të përshtatura për qëllime 

mjekësore; ushqime dietetike të 

përshtatura për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; tretës për qëllime 

farmaceutike; dixhitalinë; vaj kopër për 

qëllime mjekësore; sapun dezinfektues; 

dezinfektuesit; dezinfektues për qëllime 

higjienike; preparate dushi për qëllime 

mjekësore; veshje, mjekësore; barna për 

qëllime mjekësore; eliksire [preparate 

farmaceutike]; suplemente ushqimore 

enzimatike; preparate enzimatike për 

qëllime mjekësore; enzima për qëllime 

mjekësore; ergot për qëllime 

farmaceutike; esteret për qëllime 

farmaceutike; eteret për qëllime 

farmaceutike; eukaliptol për qëllime 

farmaceutike; eukaliptus për qëllime 

farmaceutike; ekstrakte hopi për qëllime 

farmaceutike; fasha të syve për qëllime 

mjekësore; febrifugët; finok për qëllime 

mjekësore; fermente për qëllime 

farmaceutike; kutitë e ndihmës së parë, të 

mbushura; lule squfuri për qëllime 

farmaceutike; aldehid formik për qëllime 

farmaceutike; ushqim i tharë në ngrirje i 

përshtatur për qëllime mjekësore/ushqim i 

liofilizuar i përshtatur për qëllime 

mjekësore; mish i tharë në ngrirje i 

përshtatur për qëllime mjekësore/mish i 

liofilizuar i përshtatur për qëllime 

mjekësore; pomadë për dëmtimet e 

indeve të trupit të shkaktuara nga 

ekspozimi ndaj të ftohtit ekstrem për 

qëllime farmaceutike; shkopinj 

tymosës/pastilje tymuese; preparate 

tymosjeje për qëllime mjekësore; acid 
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galik për qëllime farmaceutike; gamboge 

për qëllime mjekësore; gazrat për qëllime 

mjekësore; garzë për veshje; xhelatinë për 

qëllime mjekësore; lule gentiana për 

qëllime farmaceutike; germicidet; 

suplemente dietike të glukozës; glukozë 

për qëllime mjekësore; glicerinë për 

qëllime mjekësore; glicerofosfate; 

yndyrat për qëllime mjekësore; guaiakol 

për qëllime farmaceutike; çamçakëz për 

qëllime mjekësore; balsam gurjuni për 

qëllime mjekësore; hematogjen; 

hemoglobinë; preparate për hemorroide; 

lapsa hemostatik; shkopinj për lehtësimin 

e dhimbjes së kokës; ekstrakte bimore për 

qëllime mjekësore; çajra bimorë për 

qëllime mjekësore; ushqim i 

homogjenizuar i përshtatur për qëllime 

mjekësore; hormone për qëllime 

mjekësore; hidrastinë; hidrastininë; kloral 

i hidratuar për qëllime farmaceutike; 

peroksid hidrogjeni për qëllime 

mjekësore; imunostimuluesit; fillera 

dermale të injektueshme; jodidet për 

qëllime farmaceutike; jod për qëllime 

farmaceutike; jodoform; myshk irlandez 

për qëllime mjekësore; izotopet për 

qëllime mjekësore; jalap (ipomoea 

purga); xinxife për qëllime mjekësore; 

laksativë; ujë plumbi/ujë i acetatit të 

plumbit dhe oksidit të plumbit; 

suplemente dietike lecitine; lecitinë për 

qëllime mjekësore; shushunja për qëllime 

mjekësore; preparate farmaceutike me 

bazë gëlqereje; linimentet; suplemente 

dietike me fara liri; fara liri për qëllime 

farmaceutike; miell liri për qëllime 

farmaceutike/miell fara liri për qëllime 

farmaceutike; suplemente dietike të vajit 

të lirit; garzë për qëllime mjekësore; 

likuiricia për qëllime farmaceutike;  

kremra për qëllime farmaceutike; lupulin 

për qëllime farmaceutike; magnez për 

qëllime farmaceutike; malt për qëllime 

farmaceutike; pije qumështi i maltuar për 

qëllime mjekësore; lëvore mangrove për 

qëllime farmaceutike; qirinj masazhi për 

qëllime terapeutike; xhel për masazh për 

qëllime mjekësore; preparate mjekësore 

për qëllime dobësimi; kremra medicinale 

pas rruajtjes; furça dhëmbësh mjekësore; 

shampo të thata mjekësore; larës sysh 

mjekësor; locione mjekësore për flokët; 

shampo mjekësore; sapun mjekësor; 

ëmbëlsira mjekësore/karamele mjekësore; 

pastë dhëmbësh mjekësore; alkool 

mjekësor; pije medicinale; preparate 

medicinale për rritjen e flokëve; barëra 

mjekësore; infuzione medicinale; baltë 

medicinale/sediment medicinal [baltë]; 

vajra medicinale; rrënjët medicinale; çaj 

mjekësor; kuti mjekësore, portative, të 

mbushura; barna për lehtësimin e 

kapsllëkut; ilaçe për qëllime dentare; ilaçe 

për qëllime njerëzore; ujë melisa për 

qëllime farmaceutike; mentol; pomada 

merkuriale; preparate të 

mikroorganizmave për përdorim mjekësor 

ose veterinar; fermente qumështi për 

qëllime farmaceutike; sheqer qumështi 

për qëllime farmaceutike/laktozë për 

qëllime farmaceutike; yndyrat e 

qumështit; suplemente ushqimore 

minerale; kripërat e ujit mineral; ujëra 

mineral për qëllime mjekësore; mente për 

qëllime farmaceutike; moleskin për 

qëllime mjekësore; gargarë për qëllime 

mjekësore; baltë për dush; mustardë për 

qëllime farmaceutike; vaj mustardë për 

qëllime mjekësore; përzierje 

mustarde/pastë mustarde; lëvore 

myrobalani për qëllime farmaceutike;  

nervinat (bimë që synojnë të ushqejnë dhe 

mbështesin sistemin nervor qendror); 

çamçakëz nikotine për përdorim si një 

ndihmë për të ndaluar pirjen e duhanit; 

arna nikotine për përdorim si ndihmues 

për të ndaluar pirjen e duhanit; preparate 

nutraceutike për qëllime terapeutike ose 

mjekësore; suplemente ushqimore; lëndë 

ushqyese për mikroorganizmat; vaj 

terpentinë për qëllime farmaceutike; 

pomada për qëllime farmaceutike; 

opiatet; opium; përzierje sapuni në alkool, 
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me kamfur dhe esenca bimore; banjat me 

oksigjen; bombola oksigjeni, të 

mbushura, për qëllime mjekësore; 

oksigjen për qëllime mjekësore; 

pantallona, absorbues, për rastet e 

mungesës së kontrollit vullnetar mbi 

urinimin ose jashtëqitjen; letër për 

përzierje mustarde/letër për pastë 

mustarde; tableta për qëllime 

farmaceutike; pudër perlash për qëllime 

mjekësore; pektinë për qëllime 

farmaceutike; pepsinë për qëllime 

farmaceutike; peptone për qëllime 

farmaceutike; vazelinë për qëllime 

mjekësore; preparate farmaceutike; 

preparate farmaceutike për kujdesin e 

lëkurës; preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit; preparate 

farmaceutike për trajtimin e djegieve nga 

dielli; farmaceutikë; fenol për qëllime 

farmaceutike; fosfate për qëllime 

farmaceutike; preparate fitoterapie për 

qëllime mjekësore; ekstrakte bimore për 

qëllime farmaceutike; suplemente dietike 

të polenit; pomada për qëllime mjekësore; 

porcelan për proteza dentare; kripërat e 

kaliumit për qëllime mjekësore; 

kataplazma/pasta të bëra nga barishte, 

bimë dhe substanca të tjera me veti 

shëruese; pluhur i kantarideve; shiringa të 

mbushura paraprakisht për qëllime 

mjekësore; suplemente dietike propolisi; 

propolis për qëllime farmaceutike; 

suplemente dietike proteinike;  

purgativë/evakuues; kuasia për qëllime 

mjekësore; kebrako për qëllime 

mjekësore; kininë për qëllime mjekësore; 

quinquina për qëllime 

mjekësore/cinchona për qëllime 

mjekësore; substanca radioaktive për 

qëllime mjekësore; substancat e kontrastit 

radiologjik për qëllime mjekësore; radium 

për qëllime mjekësore; letër reagent për 

qëllime mjekësore; preparate për 

reduktimin e aktivitetit seksual; ilaçe për 

djersitjen e këmbëve; ilaçe për djersitjen; 

rrënjët e ravenit për qëllime farmaceutike; 

suplemente dietike pelte mbretërore; pelte 

mbretërore për qëllime farmaceutike; 

kripëra për qëllime mjekësore; kripëra për 

banjot me ujë mineral; peceta higjienike; 

sarsaparilla për qëllime mjekësore; 

skapula për qëllime kirurgjikale; ujë deti 

për banjë mjekësore; sedativë/qetësues; 

spermë për inseminim artificial; barna 

seroterapeutike; serumet; sikativë 

[agjentët tharës] për qëllime mjekësore; 

pilula për dobësim; kripëra me erë; barëra 

për tu tymosur për qëllime mjekësore; 

kripërat e natriumit për qëllime 

mjekësore; tretës për heqjen e 

leokoplasteve ngjitëse; soporifikët; 

niseshte për qëllime dietike ose 

farmaceutike; qelizat staminale për 

qëllime mjekësore; preparate sterilizuese; 

steroidet; shkop likuiricie për qëllime 

farmaceutike; strikninë; preparate 

stiptike; sheqer për qëllime mjekësore; 

sulfonamide [ilaçe]; shkopinj squfuri 

[dezinfektues]; pomada për djegien nga 

dielli; supozitorët; veshje kirurgjikale; 

ngjitës kirurgjikal; implantet kirurgjikale 

të përbëra nga inde të gjalla; shurupe për 

qëllime farmaceutike; pilula për rrezitje; 

tartar për qëllime farmaceutike; preparate 

terapeutike për banjë; ujë termal; timol 

për qëllime farmaceutike; tinkturë e jodit; 

tinktura për qëllime mjekësore; inde të 

ngopura me kremra farmaceutikë;  cigare 

pa duhan për qëllime mjekësore; tonik 

[ilaçe]; preparate të oligoelementeve për 

përdorim tek njerëzit dhe kafshët; 

transplantet [indet e gjalla]; preparate për 

trajtimin e djegieve; terpentinë për 

qëllime farmaceutike; vaksina; larës 

vaginal për qëllime mjekësore; 

vermifugët/antihelmintikët; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; vezikantët; 

preparate vitaminash; arna suplemente 

vitaminash; sfungjerë vulnerabël; vata për 

qëllime mjekësore; lapsat e lythave; 

suplemente dietike të embrionit të grurit; 

suplemente dietike majaje; maja për 

qëllime farmaceutike.  
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10   rripat e barkut; korse barku; jastëkët e 

barkut; aparate për trajtimin e akneve; 

fashat e akupresurës; gjilpërat e 

akupunkturës; instrumente elektrike të 

akupunkturës; shpërndarës aerosol për 

qëllime mjekësore; shtretër me ajër për 

qëllime mjekësore; jastëkë ajri për 

qëllime mjekësore; dyshekë ajri për 

qëllime mjekësore; jastëkë ajri për 

qëllime mjekësore; barela e ambulancës; 

aparat anestezik; maska anestezike; 

analizues për identifikim bakterial për 

qëllime mjekësore; shirita dore kundër të 

përzierave; byzylykë kundër reumatizmit; 

unaza kundër reumatizmit; aparate për 

testimin e ADN-së dhe ARN-së për 

qëllime mjekësore; aparate për 

rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; mbështetëse harku për 

këpucë; kolltuqe për qëllime mjekësore 

ose dentare; aparat për frymëmarrje 

artificiale; gjoks artificial; sy artificial; 

nofulla artificiale; gjymtyrë artificiale; 

lëkurë artificiale për qëllime kirurgjikale; 

dhëmbë artificialë; fasha, elastike; 

lavamane për qëllime mjekësore; shtretër 

të krijuar posaçërisht për qëllime 

mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; 

rripa, elektrik, për qëllime mjekësore;  

implantet e fiksimit të kockave të 

biodegradueshme; unaza biomagnetike 

për qëllime terapeutike ose mjekësore; 

batanije, elektrike, për qëllime mjekësore; 

aparate për testimin e gjakut; monitorët e 

përbërjes së trupit; monitorët e yndyrës në 

trup; aparate për rehabilitimin e trupit për 

qëllime mjekësore; mbushësit (fillera) e 

zbrazëtirave kockore të përbëra nga 

materiale artificiale; çizme për qëllime 

mjekësore; byzylykë për qëllime 

mjekësore; stimuluesit kardiak të trurit; 

pompat e gjirit; furça për pastrimin e 

zgavrave të trupit; kanula; kuti të 

përshtatura për instrumente mjekësore; 

kuti instrumentesh për përdorim nga 

mjekët; catgut/fije kirurgjikale e 

absorbueshme; kateteret; dhoma për 

inhalatorë/ndarës për inhalatorë; matësit e 

kolesterolit; klipe, kirurgjikale; veshje të 

veçanta për sallat e operacionit; karrige 

Commode (karrige portative me një 

dhomë tualeti të integruar); veshje për 

kompresim; kompresorë [kirurgjikale]; 

kontejnerë të krijuar posaçërisht për 

mbetjet mjekësore; jastëkë ftohës për 

qëllime të ndihmës së parë; arna ftohëse 

për qëllime mjekësore; korse për qëllime 

mjekësore; paterica; gota për kupa; 

llamba kuruese për qëllime mjekësore; 

jastëkë për qëllime mjekësore; 

defibrilatorë; aparate dhe instrumente 

dentare; aparate dentare elektrike; freza 

dentare; poltrone të dentistëve; 

proteza/grupe dhëmbësh artificialë; 

aparate diagnostikuese për qëllime 

mjekësore; dializatorët; tuba kullimi për 

qëllime mjekësore; çarçafë për shtretërit 

për të sëmurët; shishe pikatore për 

qëllime mjekësore; pikatore për qëllime 

mjekësore; pajisje për heqjen e dyllit ose 

trupave të huaj nga veshi; tapa veshi 

[pajisje mbrojtëse për veshët]; bori 

veshësh;  çorape elastike për qëllime 

kirurgjikale; elektrokardiografi; elektroda 

për përdorim mjekësor; kamera 

endoskopike për qëllime mjekësore; 

aparate për klizmë për qëllime mjekësore; 

aparate masazhi estetik; filtra për rrezet 

ultraviolet, për qëllime mjekësore; 

mbrojtëse gishtash për qëllime mjekësore; 

pincë; aparate tymosjeje për qëllime 

mjekësore; mobilje të prodhuara 

posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa 

galvanikë për qëllime mjekësore; pajisje 

terapeutike galvanike; gastroskopët; 

doreza për masazh; dorashka për qëllime 

mjekësore; glukometra; hemocitometra; 

protezat e flokëve; aparatet e dëgjimit; 

mbrojtës të dëgjimit; stimuluesit e ritmit 

të zemrës; aparate për monitorimin e 

rrahjeve të zemrës; jastëkë ngrohës, 

elektrikë, për qëllime mjekësore; aparate 

terapeutike me ajër të nxehtë; vibratorë 

me ajër të nxehtë për qëllime mjekësore; 
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inhalatorë me hidrogjen; shiringa 

hipodermike; rripat hipogastrik; çantë 

akulli për qëllime mjekësore; pajisje të 

implantueshme për dhënien e barnave 

nënlëkurë; shtresë e papërshkueshme me 

absorbueshmëri të lartë; inhalatorë; 

injektorë për qëllime mjekësore; inflatorë; 

shirita kineziologjik; fashat e gjurit, 

fashat ortopedike/gju, ortopedike; thika 

për qëllime kirurgjikale; llamba për 

qëllime mjekësore; heshta; helmeta të 

terapisë me lazer për trajtimin e 

alopecisë; lazer për qëllime mjekësore; 

maska LED për qëllime terapeutike; lente 

[proteza intraokulare] për implantim 

kirurgjik/proteza intraokulare [lente] për 

implantim kirurgjik; aparate të 

rezonancës magnetike [MRI] për qëllime 

mjekësore; maska për përdorim nga 

personeli mjekësor; aparat masazhi; 

aparate dhe instrumente mjekësore; 

aparate mjekësore ftohëse për trajtimin e 

goditjes nga nxehtësia; aparate mjekësore 

ftohëse për përdorim në hipotermi 

terapeutike; tabelat e ekzaminimit 

mjekësor; telat udhëzues mjekësorë; 

aparat mikrodermabrasioni; pasqyra për 

kirurgët; nanorobotët për qëllime 

mjekësore/nanite për qëllime mjekësore; 

aspiratorët e hundës; gjilpëra për qëllime 

mjekësore; aparate obstetrike; tavolinat e 

operacionit; oftalmometra; 

oftalmoskopët; aparate ortodontike; breza 

gome ortodontike; fasha ortopedike për 

kyçe; rripa ortopedik; këpucë ortopedike; 

thembra ortopedike; artikuj ortopedikë; 

përqendruesit e oksigjenit për qëllime 

mjekësore; jastëkë për parandalimin e 

plagëve të presionit në trupat e 

pacientëve; fustanet e ekzaminimit të 

pacientit; ngritësit e pacientit/pajisje për 

ngritjen e pacientit; pesarët; aparate për 

ushtrime fizike për qëllime mjekësore; 

aparate fizioterapie; prerëse pilulash; 

fasha allçie për qëllime ortopedike; 

urinalet portative të mbajtura me dorë; 

sonda për qëllime mjekësore; pajisje 

mbrojtëse kundër rrezeve X, për qëllime 

mjekësore; matësit e pulsit; pompa për 

qëllime mjekësore; kuadrate për qëllime 

mjekësore; llamba kuarci për qëllime 

mjekësore; aparate radiologjike për 

qëllime mjekësore; ekranet e radiologjisë 

për qëllime mjekësore; aparat 

radioterapie; tuba radiumi për qëllime 

mjekësore; enë për aplikimin e barnave; 

respiratorë për frymëmarrje artificiale; 

maska respiratore për frymëmarrje 

artificiale; aparat reanimimi; kostume 

robotike ekzoskeleti për qëllime 

mjekësore; maska sanitare për qëllime 

mjekësore; sharra për qëllime 

kirurgjikale; bisturi; gërshërë për kirurgji; 

hobe [fasha mbështetëse]; jastëkë 

përgjumës për pagjumësinë; 

sphygmotensiometra/aparate për matjen e 

presionit arterial/sphygmomanometra; 

spirometra [aparatet mjekësore]; splinte, 

kirurgjikale; lugë për administrimin e 

ilaçeve; stentet; çarçafë sterilë, 

kirurgjikalë; stetoskopët; çorape për 

variçet; këmisha force; barelë, 

rrota/gurnie, rrota; fashat mbështetëse; 

mbështetës për këmbët e sheshta; aparate 

dhe instrumente kirurgjikale; cilindra 

kirurgjikalë; takëmet kirurgjikale; perde 

kirurgjikale; implantet kirurgjikale të 

përbëra nga materiale artificiale; robotë 

kirurgjikalë; sfungjerë kirurgjikalë; fasha 

varëse; materialet e qepjes; gjilpërat e 

qepjes; shiringa për injeksion; shiringa 

për qëllime mjekësore; etiketat e 

treguesve të temperaturës për qëllime 

mjekësore; aparate testimi për qëllime 

mjekësore/aparate për përdorim në 

analizat mjekësore; maska terapeutike të 

fytyrës; pako termike për qëllime të 

ndihmës së parë; kompresa termo-

elektrike [kirurgji]; termometra për 

qëllime mjekësore; fije, kirurgjikale; 

këshilla për përdorimin e patericave; 

ndarës gishtash për qëllime ortopedike; 

tomografi për qëllime mjekësore; 

depresivë të gjuhës për qëllime 
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mjekësore; kruese gjuhe; aparate 

tërheqëse për qëllime mjekësore; aparate 

për trajtimin e shurdhimit; trokaret; 

fashat/fasha hernie; llamba me rreze 

ultraviolet për qëllime mjekësore; rripat e 

kërthizës; sondat uretrale; shiringa 

uretrale; enët urinale; aparate dhe 

instrumente urologjike; avullues për 

qëllime mjekësore; aparat vibromasazhi; 

korniza ecjeje për personat me aftësi të 

kufizuara; shkopinj ecjeje për qëllime 

mjekësore/bastunë për qëllime mjekësore; 

aparate për larjen e zgavrave të trupit; 

qese uji për qëllime mjekësore; shtretër 

uji për qëllime mjekësore; këmbësorë me 

rrota për të ndihmuar lëvizshmërinë; 

aparat me rreze X për qëllime mjekësore; 

fotografi me rreze X për qëllime 

mjekësore; tuba me rreze X për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për 

prodhimin e rrezeve X, për qëllime 

mjekësore.  

35   administrimi i programeve të 

besnikërisë konsumatore; shërbime 

administrative për referime mjekësore; 

shërbime reklamuese/publicitare;  

shërbime të agjencive 

reklamuese/shërbime të agjencive 

publicitare; marrja me qira e kohës së 

reklamimit në mediat e komunikimit; 

marrja me qira e tabelave [pllakave 

reklamuese]; shërbimet e ndërmjetësimit 

tregtar; sigurimi i informacionit dhe 

këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbime marketingu; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; negocimi i kontratave të 

biznesit për të tjerët; reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik; 

shërbime të shitjes me pakicë për 

preparate farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizime mjekësore; 

shërbime të shitjes me shumicë për 

preparate farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizime mjekësore.  

44   shërbimet e aromaterapisë; shërbimet 

e salloneve të bukurisë; shërbimet e 

bankës së gjakut;  kiropraktikë; shërbimet 

e rimëkëmbjes në shtëpi; shërbimet e 

stomatologjisë; shërbime depilimi; 

këshilla dietike dhe ushqimore; 

implantimi i flokëve; shërbime të kujdesit 

shëndetësor; shërbimet e qendrës 

shëndetësore; këshillim shëndetësor; 

shërbimet e spa shëndetësore; kujdesi 

infermieror në shtëpi; shërbimet spitalore; 

shërbimet e bankës së indeve njerëzore; 

masazh; këshilla mjekësore për personat 

me aftësi të kufizuara; shërbimet e 

analizave mjekësore për qëllime 

diagnostike dhe trajtime të ofruara nga 

laboratorët mjekësorë;  asistencë 

mjekësore; shërbimet e klinikës 

mjekësore; marrja me qira e pajisjeve 

mjekësore; kontroll mjekësor; shërbimet e 

shtëpisë së pleqve; shërbime infermierore, 

mjekësore; shërbime të optikës; shërbimet 

ortodontike; shërbime të kujdesit paliativ; 

këshilla për farmacinë; fizioterapi; 

kirurgji plastike;  përgatitja e recetave nga 

farmacistët; shërbimet e psikologut; 

shërbime rehabilituese për pacientët që 

kanë abuzuar me substancat; shërbimet e 

sanatoriumit; shërbimet e saunës; 

shërbimet e solariumit; marrja me qira e 

robotëve kirurgjikalë; shërbimet e 

telemjekësisë; shërbimet e terapisë; 

shërbimet e banjës turke; shërbimet e 

estetistes.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1215 

(220)  09/11/2021 

(540)   

ROLLING HILLS 

BY THE LAKE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)   

(732)  Balfin Real Estate & Hospitality 

Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati  Ambasador 3, Kati 21, 

Ap.163, Tiranë, AL 

(740) Ledja Telhai 

Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Dervish 

Hima, Pallati  Ambasador 3, Kati 21, 

Ap.163, Tiranë 

(511) 36  Investim në pasuri të 

paluajtshme;agjensi 

imobiljare;vlerësimi;ndërmjetësimi;admin

istrimi dhe qiradhënie e pasurive të 

paluajtshme;Çështje të pasurive të 

paluajtshme;shërbime të agjensisë së 

pasurive të paluajtshme;vlerësimi i 

pasurive të paluajtshme, brokerimi, 

menaxhimi dhe marrja me qera e tyre.  

41  Argetim; veprimtari sportive dhe 

kulturore; Shërbime argëtimi; shërbime të 

klubit shëndetësor, trajnim shëndetësor 

dhe fitnes.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1238 

(220)  15/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  018474977  19/05/2021  EM 

(526 )  

(591)  blu; e bardhe; gri 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover New 

Jersey 07936, United States , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Produkte të furrës dhe 

pastiçerie, biskota me kripë (crackers), 

biskota të ëmbla (cookies), biskota, 

vaferë, vafels (waffles).  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1243 

(220)  17/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  portokalli, e bardhë 

(732)  Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, 

USA, US 

(740) Pinelopi Voko 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 35  Shërbime bamirëse, 

përkatësisht, organizimi, zhvillimi dhe 

mirëmbajtja e projekteve dhe iniciativave 

për të zgjeruar aksesin në kujdesin 

veterinar për popullatat në nevojë, ofrimi 

i kujdesit urgjent për kafshët në rast 

fatkeqësish, mbështetja e diversitetit të 

punonjësve, gjithëpërfshirja dhe 

vullnetarizmi, luftimi i sëmundjeve 

zoonotike dhe mbështetja e 

profesionistëve veterinar; promovimi dhe 

rritja e ndërgjegjësimit të publikut për 

çështjet dhe iniciativat e qëndrueshmërisë 

mjedisore, dhe inkurajimi i zgjedhjeve të 
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qëndrueshme në lidhje me kujdesin 

shëndetësor të kafshëve dhe blegtorinë 

dhe përdorimin e përgjegjshëm të 

antibiotikëve; ofrimi i një faqe interneti 

që përmban lajme, informacione dhe 

artikuj në fushat e qëndrueshmërisë 

mjedisore dhe praktikave të biznesit të 

përgjegjshëm shoqërorë që paraqesin 

kujdesin shëndetësor për kafshët dhe 

produktet dhe shërbimet e blegtorisë.  

36  Ofrimi i bursave për studentët e 

shëndetit veterinar; ofrimi i granteve për 

profesionistët veterinar.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1272 

(220)  24/11/2021 

(540)   

Fiit SPRING 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

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

Republic of Korea, KR 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

(511) 34  Cigare;duhan;zëvendësues të 

duhanit;puro;cigare elektronike;solucione 

të lëngëta të nikotinës për përdorim në 

cigare elektronike;solucione të lëngshme 

për përdorim në cigare 

elektronike;aromatizues, të ndryshëm nga 

vajrat esencialë, për përdorim në cigare 

elektronike;lagështues;prerëse puro;tavëll 

për duhanpirësit;fishekë cigaresh 

elektronike;zinxhirë qafe për cigare 

elektronike;atomizues për cigare 

elektronike;artikuj për duhanpirës 

(përfshirë çakmakët për 

duhanpirësit);shkopinj për pastrimin dhe 

dezinfektimin e cigareve 

elektronike;furça pastrimi për cigare 

elektronike;filtër për pastrimin e cigareve 

elektronike;pastrues për cigare 

elektronike;mjete pastrimi për cigare 

elektronike;aparate pastrimi për cigare 

elektronike;pastrues për cigare 

elektronike;kuti për cigare 

elektronike;duhan pa tym;tuba për 

avullues cigaresh pa tym;mbajtëse për 

pajisje elektronike për qëllime të ngrohjes 

së cigareve ose duhanit, produkteve të 

duhanit dhe zëvendësuesve të 

duhanit;shkopinj duhani për cigare 

elektronike.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1273 

(220)  24/11/2021 

(540)   

ZIRABEV 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US, US 

(740) Pinelopi Voko 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe 

veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietike 

të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa 

dietike për njerëzit dhe kafshët; 

leukoplaste, materiale për fashim; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll 

dentar; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, 

herbicide.  

(210)  AL/T/ 2021/1274 

(220)  24/11/2021 

(540)   
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BEVAFYZE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US, US 

(740) Pinelopi Voko 

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

2/1, Tirane  

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe 

veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietike 

të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa 

dietike për njerëzit dhe kafshët; 

leukoplaste, materiale për fashim; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll 

dentar; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, 

herbicide.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1276 

(220)  25/11/2021 

(540)   

LAGUNA WAVE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, US 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare 

elektronike dhe pajisje elektronike për 

tymosje;duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar;prodhime duhani, duke 

përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, 

duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, 

kretek;snus (burnot i 

lagësht);zëvendësuesa të duhanit (jo për 

qëllime mjekësore);artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, 

filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh 

dhe tavlla për duhanpirësit, llulla, aparate 

xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë 

për duhanpirësit;shkrepse;shkopinj 

duhani, prodhime duhani me qëllim për tu 

nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e 

tyre me qëllim për të nxehur cigaret ose 

duhanin për të lëshuar avull me 

përmbajtje nikotine për thithje;tretësira 

nikotine të lëngshme për tu përdorur në 

cigaret elektronike;pajisje elektronike për 

tymosje;cigare elektronike;cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale;pajisje elektronike për 

thithjen e avullit që përmban 

nikotinë;pajisje që krijojnë avull me 

përdorim nga goja për tu përdorur nga 

duhanpirësit, produkte duhani dhe 

zëvendësuesa duhani;artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike;pjesë 

dhe pajisje për produktet e 

lartpërmendura të përfshira në klasën 

34;pajisje për shuarjen e cigareve dhe 

purove të nxehura si dhe për shkopinjtë e 

duhanit të nxehur;kuti cigaresh 

elektronike të rikarikueshme.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1287 

(220)  01/12/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TP-LINK CORPORATION 

LIMITED 

ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN 

CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM 

ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, 

HONG KONG, HK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 9  Zgjerues të rrezes së rrjetit 

Wireless; Rutera; Pajise për pikat e 

akesimit të Wireless-it; Programe 

kompjuterike [softuerë të shkarkueshëm], 

të gjithë për përdorimin e mallrave të 

sipërpërmendur  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1292 

(220)  02/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Taverna 

(591)  E bardhë; blu 

(732)  Antonia Majlinda Beleri 

Vlore, Himarë, Lagjia Spile, Rruga 

Kaonet, Objekt nr.12, AL 

(740) Antonia Majlinda Beleri 

Vlore, Himarë, Lagjia Spile, Rruga 

Kaonet, Objekt nr.12 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e 

ushqimit dhe pijeve;shërbimet e 

restorantit;shërbimet e restorantit me vetë 

shërbim;shërbimet e restorantit për të 

marrë ushqimin me vete; katering për 

ushqim dhe pije;informacione dhe 

këshilla në lidhje me përgatitjen e 

vakteve;shërbimet e kafeterisë;shërbimet 

e bareve.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1297 

(220)  03/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e kuqe 

(732)  HODAJ shpk 

Tirane Kashar YRSHEK Autostrada 

Tiranë Durrës, kilometri 5 , magazinë, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

(511) 3  Detergjent zbardhues per larje  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1332 

(220)  15/12/2021 

(540)   

KARDIR 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

 

 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija 

, SR 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 

 

(210)  AL/T/ 2022/13 

(220)  07/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; jeshile e errët 

(732)  GL&AM shpk 

Rruga “Mustafa Matohiti” me nr. pasurie 

2/53, zona kadastrale 8160, vol. 12, faqe 

246, AL 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, Zyra nr.9 

(511) 43  Sherbime Lounge Bar  
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(210)  AL/T/ 2020/219 

(540)  nashi ARGAN 

(732)  LANDOLL S.R.L. 

VIALE BIANCA MARIA 41, MILANO, 

ITALY, IT 

(151)  20/01/2022 

(180)  18/03/2030 

(111)  22502 

(300)   

(510)  3, 

(526)  ARGAN 

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/653 

(540)  A&D SHTEPIA E 

KUSHINETAVE KUSHINETA -

PERMISTOPA 
(732)  DORIAN FERIZAJ 

RR. E KAVAJES, PALLATI 150, SHK1. 

AP1, AL 

(151)  24/01/2022 

(180)  14/08/2030 

(111)  22512 

(300)   

(510)  37, 

(526)  KUSHINETAVE; KUSHINETA -

PERMISTOPA 

(591)  -bojeqielli; gri; e zezë; e bardhë 

(740) DORINA XHOGA 

RR. E KAVAJES, PALLATI 150, SHK1. 

AP1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/791 

(540)  interesante.al 

(732)  LAERT DANAJ 

Rruga e Kavajes, ish Parku i Autobuzave, 

Tirane, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  28/09/2030 

(111)  22497 

(300)   

(510)  35  38, 

(526)  .al 

(591)  -vjollcë e hapur; vjollcë; blu e errët 

(740) LAERT DANAJ 

Rruga e Kavajes, ish Parku i Autobuzave, 

Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/827 

(540)  smile.al 

(732)  Banka Credins sha 

Rr.''Vaso Pasha'', nr.8, Tirane, AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  06/10/2030 

(111)  22545 

(300)   

(510)  35, 

(526)  .al 

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) Ardit Kola 

Rr.''Vaso Pasha'', nr.8, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/939 

(540)  Venezia caFFè 

(732)  MERITA MELANI 

Rruga ARDENO, ZK 2679, MEZES, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  17/11/2030 

(111)  22490 

(300)   

(510)  30  35, 

(526)  caFFè 
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(591)  -e zezë; e kuqe; 

(740) DRITAN PRENCI 

Rr. Medar Shtylla, Nd.47, H.29, Ap.31, 

K.8-te, kompleksi Kika 1. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/117 

(540)  GALERIAKALO 

(732)  Ardjana Kalo 

Rruga '' Ibrahim Rugova'', Nr.1, B/1, 

1001 Tiranë, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  03/02/2031 

(111)  22499 

(300)   

(510)  35, 

(526)  GALERIA 

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) Ardjana Kalo 

Rr.''Abdyl Frasheri'', Qëndra Hekla, 

Ndertesa 31, Hyrja. A, Kati 6, Ap.18, 

1001 Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/150 

(540)  AMERICAN COMPUTERS 

(732)  SELDI ZENELAJ 

Rr: Sulejman Selvina, Pallati 4/684, kati 

0, Tirane, AL 

(151)  24/01/2022 

(180)  10/02/2031 

(111)  22514 

(300)   

(510)  35, 

(526)  AMERICAN COMPUTERS 

(591)  -blu; e kuqe 

(740) SELDI ZENELAJ 

Rr: Sulejman Selvina, Pallati 4/684, kati 

0, Tirane 

 

 
 

 
(210)  AL/T/ 2021/176 

(540)  EMONA BRAND EXTRA 

QUALITY CEYLON TEA 
(732)  EMONA 

Tirane, Paskuqan, Kodër e Kuqe, Rruga 

"Azem Hajdari" Godina Nr.30., AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  15/02/2031 

(111)  22547 

(300)   

(510)  30  35, 

(526)  EXTRA QUALITY CEYLON 

TEA, BRAND, Awarded, Superbrands, 

Kosovo’s choice, 2018, SYMBOL OF 

QUALITY, ORIGINAL ONE, THE 

FINEST TEA TASTE, N0 00, N0. 1, 

elementet çertifikues që ndodhen në fund 

të etiketës. 

(591)  -e verdhë; e kuqe; e zezë 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/182 

(540)  PBT Per Bebin Tim 

(732)  Lorena Kaca 

Mine Peza; Nd. 210; H. 4; Ap. 28; Njësia 

Administrative Nr. 9; Njesia bashkiake 

nr.9, TIRANË, AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  06/04/2031 

(111)  22532 

(300)   

(510)  12, 18, 20, 21, 22, 24  28, 

(526)  Bebin  

(591)  -Kuqe; jeshile; e verdhe, e bardhe. 

(740) Lorena Kaca 

Mine Peza; Nd. 210; H. 4; Ap. 28; Njësia 

Administrative Nr. 9; Njesia bashkiake 

nr.9, TIRANË 
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(210)  AL/T/ 2021/274 

(540)  dua 

(732)  dua AG 

Leutschenbachstrasse 95, 8050 Cyrih, 

Zvicër, CH 

(151)  28/01/2022 

(180)  08/03/2031 

(111)  22525 

(300)   

(510)  9, 35, 36, 41, 42  45, 

(526)   

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

(740) Neriza Brami 

Rr. Brigada VIII, Vila nr. 7, kati 2, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/290 

(540)  A-RRUSH 

(732)  Eralda Hoxhalli 

Rr.Sulejman Pasha, P.88/1, Tirane, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  12/03/2031 

(111)  22511 

(300)   

(510)  30  32, 

(526)  RRUSH 

(591)  -e zezë; rozë pastel 

(740) Eralda Hoxhalli 

Rr.Sulejman Pasha, P.88/1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/309 

(540)   

(732)  Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. 

Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting 

Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjiand 

District, Shanghai, 201612, China, CN 

(151)  24/01/2022 

(180)  16/03/2031 

(111)  22518 

(300)   

(510)  9, 38  42, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Irma Cami  

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

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/310 

(540)  AMBANDHA 

(732)  Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. 

Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting 

Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjiand 

District, Shanghai, 201612, China, CN 

(151)  24/01/2022 

(180)  16/03/2031 

(111)  22517 

(300)   

(510)  9, 38  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami  

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

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/368 

(540)  COLDMED 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija, 

RS 

(151)  20/01/2022 

(180)  06/04/2031 

(111)  22505 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 
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(740) Irma CAMI 

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

apt.25, Yzberisht 1051,Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/416 

(540)  Hemofiber 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac   

Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija, 

SERBI, RS 

(151)  20/01/2022 

(180)  14/04/2031 

(111)  22500 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma CAMI 

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

apt.25, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/417 

(540)  Hemogrip 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac   

Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija, 

SERBI, RS 

(151)  20/01/2022 

(180)  14/04/2031 

(111)  22501 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma CAMI 

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

apt.25, Yzberisht 1051,Tiranë 

 

 
 

 
(210)  AL/T/ 2021/418 

(540)  HemoNap 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac   

Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija, 

SERBI, RS 

(151)  20/01/2022 

(180)  14/04/2031 

(111)  22504 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma CAMI 

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

apt.25, Yzberisht 1051,Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/429 

(540)  SATTWA 

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje 

1000, Republic of North Macedonia , MK 

(151)  20/01/2022 

(180)  16/04/2031 

(111)  22493 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -gri 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/464 

(540)  MISS SHQIPERIA DELIART 

ASSOCIATION 
(732)  Shoqata "DELIART" 

 

Rr.Naim Frasheri N.36, Tirane., AL 
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(151)  01/02/2022 

(180)  27/04/2031 

(111)  22560 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)  Shqiperia; Association; MISS 

(591)  -E bardhe; e kuqe 

(740) Erajd Dobjani 

Rr.Ymer Kurti, Olympia Business Center 

kati.3, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/486 

(540)  HERBALIFE NUTRITION 

(732)  HERBALIFE INTERNATIONAL, 

INC. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406 Los 

Angeles 90015 California United States , 

US 

(151)  20/01/2022 

(180)  30/04/2031 

(111)  22489 

(300)   

(510)  3, 5, 29, 30, 32  35, 

(526)  NUTRITION 

(591)  -  

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/487 

(540)  HERBALIFE NUTRITION 

(732)  HERBALIFE INTERNATIONAL, 

INC. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406 Los 

Angeles 90015 California United States , 

US 

(151)  20/01/2022 

(180)  30/04/2031 

(111)  22491 

(300)   

(510)  3, 5, 29, 30, 32  35, 

(526)  NUTRITION 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/506 

(540)  E.L.D EURO LISSUS 

DISTRIBUTTION 
(732)  BLEDAR MARKU 

Lagjia e Bordit, Rruga Çameria, Godina 

Nr.62, kati I-re, Shengjin, Lezhe., AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  10/05/2031 

(111)  22507 

(300)   

(510)  30, 

(526)  EURO; DISTRIBUTTION 

(591)  -e zezë; lejla; e kuqerremte; kafe e 

hapur 

(740) NDRIÇIM SELBA 

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

4, Ap. 8, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/527 

(540)  H 10   

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

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi, AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  17/05/2031 

(111)  22529 

(300)   

(510)  1, 

(526)  Strabilia; INSECTICIDE 

PROFUMED; EFFECTIVE AGAINST 

FLIES AND MOSQUITOS 

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

verdhë; bezhë 
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(740) Rahmi Mulla 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/543 

(540)  KANTINA PUPA 

(732)  Admir Pupa 

Lagjia ''Fushë Peshtan'', rruga nacionale 

Berat-Skrapar, Berat, AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  19/05/2031 

(111)  22528 

(300)   

(510)  35, 40  43, 

(526)  Kantina 

(591)  -E kuqe; kafe 

(740) Majlinda Sheshi 

Rruga"Abdi Toptani",Torre Drin,kati 4, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/544 

(540)  H 10 

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

Autostrada Durres-Tirane, Km 4, para 

daljes per Durres, Durres, Shqiperi, AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  20/05/2031 

(111)  22559 

(300)   

(510)  2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

21, 25, 31, 35, 39  43, 

(526)   Strabilia; INSECTICIDE 

PROFUMED; EFFECTIVE AGAINST 

FLIES AND MOSQUITOS 

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

blu;  verdhë; bezhë 

(740) Rahmi Mulla 

Autostrada Durres-Tirane, Km 4 para 

daljes Durrësit, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/550 

(540)  ndreu  

(732)  Eduart Ndreu 

Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora, 

Kati 2, Tiranë, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  21/05/2031 

(111)  22488 

(300)   

(510)  3, 5, 8, 9, 11, 26  44, 

(526)  hair solutions 

(591)  -e zezë; e bardhë; e kuqe 

(740) Eduart Ndreu 

Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora, 

Kati 2, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/553 

(540)  KIDI Jewelry 

(732)  Arben Hoxha 

Blv.''Bajram Curri'', Qendra Tregtare 

ETC, kati 2, Tirane., AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  21/05/2031 

(111)  22546 

(300)   

(510)  14  32, 

(526)  Jewelry 

(591)  -Ngjyre ari; e zeze; e bardhe. 

(740) Roland Caushaj 

Rruga "Mihal Duri" Pall.58, Shk.1, 

Ap.14, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/560 

(540)  Winter i*cept iON 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd. 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

46 

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

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(151)  20/01/2022 

(180)  25/05/2031 

(111)  22494 

(300)   

(510)  12, 

(526)  Winter 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/573 

(540)  ROLL 

(732)  ADP, Inc. 

One ADP Boulevard, Roseland, New 

Jersey, 07068 United States of America, 

US 

(151)  31/01/2022 

(180)  27/05/2031 

(111)  22531 

(300)  90/360,640  04/12/2020  US 

(510)  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.2/1, Tirane 

 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/577 

(540)  AGNIS 

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

Danica 5, 48 000 Koprivnica, CROATIA 

, HR 

(151)  20/01/2022 

(180)  27/05/2031 

(111)  22479 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/579 

(540)  ARTIST EVENTS  PLANNING 

& DESIGN 
(732)  ELISA PJETËRGJOKA 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, 

Pallati Nr.1, Kati 1, Tirane, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  28/05/2031 

(111)  22482 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Events, planning&design 

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

(740) ELISA PJETËRGJOKA 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, 

Pallati Nr.1, Kati 1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/595 

(540)  OMNIA DAY CLUB - 

AQUAPARK 
(732)  DEMART 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM 

12, NE KRAH TE CITYPARK, AL 

(151)  28/01/2022 

(180)  02/06/2031 

(111)  22527 

(300)   

(510)  35, 41  43, 

(526)  DAY CLUB - AQUAPARK 

(591)  - 

(740) ANISA CANE 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR,KM 

12, NE KRAH TE CITYPARK 
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(210)  AL/T/ 2021/596 

(540)  Vesper suites 

(732)  H&A Law Firm Shpk 

Rruga e Barrikadave, Godina ''Turdiu 

Center'', Kati 6, Ap.4, Tiranë, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  02/06/2031 

(111)  22486 

(300)   

(510)  43, 

(526)  suites 

(591)  -e bardhë; e verdhë e mbyllur 

(740) Idajet Çelaj 

Rruga e Barrikadave, Godina ''Turdiu 

Center'', Kati 6, Ap.4, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/613 

(540)  GOREX 

(732)  J & B Shpk 

Rruga "Anita Bitri", Lagjia 28 Nentori, 

Objekt Privat Nr.3, Kati i pare. VLORE, 

ALBANIA , AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  04/06/2031 

(111)  22536 

(300)   

(510)  7, 9  11, 

(526)   

(591)  - 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga  Pjeter BOGDANI'' TIRANE, 

SHQIPERIA 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/616 

(540)  OLYNTH 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey USA, US 

(151)  20/01/2022 

(180)  07/06/2031 

(111)  22484 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca Kryeziu 

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

Tiranë, KUTIA POSTARE 8198 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/623 

(540)  PEARL DROPS 

(732)  Church & Dwight Co., Inc. 

500 Charles Ewing Boulevard, EWING 

NJ 08628, United States, US 

(151)  31/01/2022 

(180)  07/06/2031 

(111)  22543 

(300)   

(510)  3  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/624 

(540)  FEMFRESH 

(732)  Church & Dwight Co., Inc. 

500 Charles Ewing Boulevard, EWING 

NJ 08628, United States, US 

(151)  28/01/2022 

(180)  07/06/2031 

(111)  22526 

(300)   
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(510)  3  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/635 

(540)  kodiku'15 

(732)  Wine.Al Sh.p.k 

Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, 

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

Zona Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri, 

AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  10/06/2031 

(111)  22552 

(300)   

(510)  33, 

(526)   

(591)  -E bardhe; e kuqerremte. 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë, 

Albania 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/641 

(540)  SYNTHA PULVIN 

(732)  SWIMC LLC  

101 W. Prospect Avenue Cleveland, Ohio 

44115, USA, US 

(151)  31/01/2022 

(180)  11/06/2031 

(111)  22534 

(300)   

(510)  2, 

(526)   

(591)  - 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/671 

(540)  SAUCONY 

(732)  Saucony, Inc. 

500 Totten Pond Road Waltham, 

Massachusetts 02451 USA, US 

(151)  31/01/2022 

(180)  18/06/2031 

(111)  22544 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kliton STEFANI 

Rr."Kavajes", Nr.75/1, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/678 

(540)  Trimed HEALTHCARE 

(732)  TRIMED Shpk 

Autostrada ''Tirane-Durres'', Km 10,  

Zona Kadastrale 2105, Nr,pasurie 95/11, 

Kashar, Tiranë, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  18/06/2031 

(111)  22480 

(300)   

(510)  5, 10  44, 

(526)  Aplikanti nuk kerkon mbrojtje per 

elementin e markes qe perbehet nga 

ngjyra dhe nga fjala HEALTHCARE 

(591)  - 

(740) Shpati Hoxha 

Rr.”Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati 4, 

Njesia Administrative nr.2,Tiranë, 

Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/694 

(540)  BLUE HORIZON 
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(732)  Blue Horizon Debt Solution sh.a 

Rr. Lek Dukagjini, Hyrja 1, Ap.5, ZK 

8160, Tirane., AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  23/06/2031 

(111)  22533 

(300)   

(510)  36, 

(526)   

(591)  - 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/695 

(540)  BLUE HORIZON 

(732)  Blue Horizon Debt Solution sh.a 

Rr. Lek Dukagjini, Hyrja 1, Ap.5, ZK 

8160, Tirane., AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  23/06/2031 

(111)  22551 

(300)   

(510)  36, 

(526)   

(591)  -Ngjyra blu e erret; ngjyra blu 

gurkali dhe ngjyra e verdhe. 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/697 

(540)  FreezMix 

(732)  Kassatly Group Holding S.A.L 

Achrafieh, Sioufi, Acacia Blgd., First 

Floor, Beirut, LB 

(151)  20/01/2022 

(180)  23/06/2031 

(111)  22498 

(300)   

(510)  32  33, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/699 

(540)  Safeguard 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(151)  20/01/2022 

(180)  24/06/2031 

(111)  22485 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -blu; e kuqe; e bardhe 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/700 

(540)  Safeguard DETOX 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(151)  20/01/2022 

(180)  24/06/2031 

(111)  22487 

(300)   

(510)  3, 

(526)  DETOX 

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

floriri 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2021/701 

(540)  Safeguard natural DETOX 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(151)  01/02/2022 

(180)  24/06/2031 

(111)  22549 

(300)   

(510)  3, 

(526)  natural; DETOX 

(591)  -Blu; e kuqe; e bardhe; e verdhe 

floriri. 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/710 

(540)  LAGUNA SWIFT 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  20/01/2022 

(180)  28/06/2031 

(111)  22483 

(300)  36103  16/06/2021  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/715 

(540)  "A TA PREKIM PAK?" 

(732)  MIKELA KAKELI 

Rruga Kavajes. Kompleksi "Lana Park" 

Delijorgji, Kulla B Hyrja 29, Kati 10, 

Apartamenti 44, Tirane, AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  29/06/2031 

(111)  22540 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) MIKELA KAKELI 

Rruga Kavajes. Kompleksi "Lana Park" 

Delijorgji, Kulla B Hyrja 29, Kati 10, 

Apartamenti 44, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/721 

(540)  SYNTHOLKINE 

(732)  STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel 

Germany, DE 

(151)  31/01/2022 

(180)  30/06/2031 

(111)  22535 

(300)   

(510)  3, 5  10, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami  

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

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/723 

(540)  SAPORI E DINTORNI CONAD 

(732)  CONAD – CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

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

40129, IT 

(151)  01/02/2022 
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(180)  01/07/2031 

(111)  22554 

(300)   

(510)  29, 30, 31, 32, 33, 35  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Renata Leka 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/729 

(540)  betterfly 

(732)  Burn to Give SpA 

Miguel Claro 195 of. 806, Providencia, 

Santiago de Chile, CL 

(151)  24/01/2022 

(180)  02/07/2031 

(111)  22519 

(300)   

(510)  35, 36, 41, 42  44, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Irma Cami  

Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2, 

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/730 

(540)  SELITA 

(732)  BLU-IMPERIAL 

SHENGJIN I VOGEL, Z.K 3348, DAJT, 

TIRANE, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  02/07/2031 

(111)  22492 

(300)   

(510)  32  35, 

(526)   

(591)  -e bardhë; jeshile 

(740) HAREDIN KASTRATI 

SHENGJIN I VOGEL, Z.K 3348, DAJT, 

TIRANE 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/733 

(540)  DOXAT 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i 

hemijska industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA 

(151)  31/01/2022 

(180)  05/07/2031 

(111)  22542 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/734 

(540)  REHYDROSOL 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i 

hemijska industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA 

(151)  31/01/2022 

(180)  05/07/2031 

(111)  22541 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Fatos  DEGA 

Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/743 

(540)  CLASS STOVE 

(732)  Andon Korça-Person Fizik 
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Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor 

Haxhifilipi", Zona Kadastrale Nr.1919, 

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

Shqipëri, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  06/07/2031 

(111)  22495 

(300)   

(510)  11  35, 

(526)  Sobe 

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

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/759 

(540)  AKOKA 

(732)  Afroviti Koka 

Durres Lagjia nr.1, Rr. Anastas Durrsaku, 

Vila Zogut, Durres, AL 

(151)  24/01/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22515 

(300)   

(510)  14, 18, 20, 25  35, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/762 

(540)  support line S&L Orthopedic 

Products 
(732)  New Medical Plus Shpk  

Rruga Don Bosko, Blloku Nr.1, Shkalla 

Nr.3, Kati I, (Dyqanet perdhe), Nr.4, 

Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22550 

(300)   

(510)  10, 

(526)  Orthopedic Products 

(591)  -gri; e kuqe; gri e errët 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/772 

(540)  Tirana Eye Clinic 

(732)  Tirana eye Clinic 

Tirane, Rruga e Dibres, godina nr.271, 

AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  12/07/2031 

(111)  22555 

(300)   

(510)  44, 

(526)  Tirana Eye Clinic 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Sonila ELEZI 

Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V, 

Kati VI, Ap. 29, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/788 

(540)  VEZA Savio, CILËSI NË 

DORËN TUAJ ! SUPER VEZA 
(732)  Sandri Xhambazi 

Tirane - Kavaje, Lagjja nr.1,Rruga 

Mjeshtrat Qeramikes, Godina nr.34, 

Shqiperi., AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  15/07/2031 

(111)  22509 

(300)   

(510)  29, 

(526)  VEZA ; CILËSI; SUPER VEZA 
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(591)  -e bardhë; portokalli; jeshile; e 

erdehë; e kuqe; ngjyre floriri (gold) 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/802 

(540)  ALPHA/ALFA 

(732)  The Procter & Gamble Company  

 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(151)  31/01/2022 

(180)  16/07/2031 

(111)  22539 

(300)   

(510)  3  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/821 

(540)  risen 

(732)  Risen Energy Co., Ltd 

Tashan Industrial Zone, Meilin Street, 

Ninghai, Ningbo Zhejiang, 315000, 

China, CN 

(151)  01/02/2022 

(180)  22/07/2031 

(111)  22558 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -E zeze, e bardhe, gri. 

(740) Albana Laknori  

         

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/833 

(540)  TEAK 

(732)  Philip Morris Products S.A.  

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  31/01/2022 

(180)  23/07/2031 

(111)  22537 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/834 

(540)  SIENNA 

(732)  Philip Morris Products S.A.  

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  31/01/2022 

(180)  23/07/2031 

(111)  22538 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/836 

(540)  PIADOR 

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

NP0299/199-N2,ZK3866, AL 

(151)  31/01/2022 

(180)  23/07/2031 

(111)  22530 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Sonila ELEZI 

Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V, 

Kati VI, Ap. 29, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/863 

(540)  Milano Caffe 

(732)  Zihni Halimi  

Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga 

Femi Ali Kosturi , ndertesa nr.3, AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22556 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Caffe; ngjyrat e flamurit italian 

(jeshile, e bardhe, e kuqe) 

(591)  -Ngjyra e kuqe; jeshile; e bardhe; e 

verdhe 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/864 

(540)  Cuba Caffe 

(732)  Hilmi Halimi 

Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, rruga Femi 

Ali Kosturi, ndertesa nr.3, AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22557 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Caffe; Cuba. 

(591)  -Ngjyrat e kuqe; e bardhe; e zeze; e 

verdhe; jeshile; portokalli; kafe. 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/865 

(540)  LEO 

(732)  SIROL 2008 

Vlore Novosele SKROFOTINE, rruga 

Nacionale Vlore- Fier, OBJEKT 2-

KATESH NR.11, KATI 1, AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22548 

(300)   

(510)  3  35, 

(526)   

(591)  -Ngjyra e bardhe; bojeqielli. 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/867 

(540)  SIROL 

(732)  SIROL 2008 

Vlore Novosele SKROFOTINE, rruga 

Nacionale Vlore- Fier, OBJEKT 2-

KATESH NR.11, KATI 1, AL 

(151)  24/01/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22516 

(300)   

(510)  3  35, 

(526)  Eco 

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

portokalli; vishnje; bojeqielli; violet 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 
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Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/868 

(540)  SIROL 

(732)  SIROL 2008 

Vlore Novosele SKROFOTINE, rruga 

Nacionale Vlore- Fier, OBJEKT 2-

KATESH NR.11, KATI 1, AL 

(151)  24/01/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22513 

(300)   

(510)  3  35, 

(526)   

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

portokalli; vishnje; bojeqielli; violet 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/879 

(540)  MORSI 

(732)  MORSI SH.P.K. 

RRUGA 'DIBRES' NR.264, TIRANE, 

AL, AL 

(151)  24/01/2022 

(180)  30/07/2031 

(111)  22520 

(300)   

(510)  29, 30, 35  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 

(210)  AL/T/ 2021/888 

(540)  WDC  WHITE DENTAL 

CLINIC 
(732)  Lorid Xhindoli 

DURRES Lagjja nr.13, Rruga 

Pavaresia,objekt dy katesh me nr pasurie 

28/131 dhe zone kadastrale8518, kati i 

dyte, AL 

(151)  27/01/2022 

(180)  03/08/2031 

(111)  22524 

(300)   

(510)  44, 

(526)  WHITE DENTAL CLINIC 

(591)  -e zezë; e bardhë; e kuqe 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/889 

(540)  Synaps 

(732)  Xhulja Xhaja 

TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga 

Lord Bajron, Pallati 47, Shkalla Nr.1, 

Ap.1, AL 

(151)  20/01/2022 

(180)  03/08/2031 

(111)  22496 

(300)   

(510)  44, 

(526)   

(591)  -roze; e zezë; e bardhe 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/892 

(540)  Redline 

(732)  DOUBLE POWER SHPK  
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Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga e 

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

Ap.25, Kati 1, Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  01/02/2022 

(180)  03/08/2031 

(111)  22553 

(300)   

(510)  35  37, 

(526)   

(591)  -e zezë; e kuqe 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/909 

(540)  ROCKSTAR 

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577, US 

(151)  24/01/2022 

(180)  11/08/2031 

(111)  22522 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/910 

(540)  TEENTHINGS 

(732)  Ermelinda Sinani 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Margarita 

Tutulani, Pall, Inerti, Nr 35 1001, Tirane - 

Shqiperi., AL 

(151)  24/01/2022 

(180)  12/08/2031 

(111)  22521 

(300)   

(510)  16, 35  41, 

(526)   

(591)  -rozë (pink); blu 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/930 

(540)  Andriano 

(732)  ARDIAN MUÇOLLARI 

Njesia Bashkiake nr.2, Rruga ''Jorgjia 

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

(151)  20/01/2022 

(180)  20/08/2031 

(111)  22481 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e zezë; e artë; e bardhë 

(740) ARDIAN MUÇOLLARI 

Njesia Bashkiake nr.2, Rruga ''Jorgjia 

Truja'', Ndertese Private Nr.2, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1066 

(540)  SENSE 

(732)  SUPERNOVA SHPK 

TIRANE Rruga Mustafa Matohiti, zona 

kadastrale nr.8160, nr. pasurie 2/146, AL 

(151)  27/01/2022 

(180)  30/09/2031 

(111)  22523 

(300)   

(510)  41  43, 

(526)   

(591)  -e zezë; kafe 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 
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NDRYSHIM I EMRIT TE APLIKANTIT/PRONARIT 

TE MARKES 
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( 111)  3058 

( 210 )  AL/T/ 1996/1451 

( 732 )  Mars Schweiz AG 

Baarermattstrasse 6, 6340 Baar, CH

 

 

 

( 111)  3087 

( 210 )  AL/T/ 1996/1454 

( 732 )  Mars Schweiz AG 

Baarermattstrasse 6, 6340 Baar, CH 
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NDRYSHIM I ADRESES E APLIKANTIT/PRONARIT 

TE MARKES 
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( 111)  3087 

( 210 )  AL/T/ 1996/1454 

( 540 )  UNCLE BEN'S 

( 732 )  Mars Schweiz AG 

Baarermattstrasse 6, 6340 Baar, CH 
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TRANSFERIM I PRONESISE SE MARKES 
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( 111)  13993 

( 210 )  AL/T/ 2011/326 

( 540 )  SCANDAL 

( 732 )  UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL 
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

DEPOZITUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2021/20 

( 22 )  14/07/2021 

( 54 )  1. Bizhuteri 

  

( 30 )   

( 73 )  VIKTOR TAÇI / “Njesia Administrative nr. 5, Rruga "Abdyl Frasheri" , Pallati 3, 

Shkalla 1, Apartamenti 1, Tiranë”, AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/29 

( 22 )  10/11/2021 

( 54 )  Shtroje perthithese per te rritur  

( 30 )   

( 73 )  KA TRADING shpk / Vlore NOVOSELE Fshati Novoselë Km.18 i 

RrugësNacionale Vlorë - Fier, AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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VENDIME TE DHOMES PER SHQYRTIMIN E 

KUNDERSHTIMEVE 
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1 -Objekti i observimit: 

Marka “Saint Tropez” e publikuar më 19/02/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2020/7 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: “Turi Aligjoni”, me adresë: “Rruga ''Ismail Qemali'', Pallati nr.2, 

Apartamenti nr. 50, Selenice, Vlore”. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2019/931 

Data e depozitimit: 21/10/2019   

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 41;43.  

 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “Bashkia Saint Tropez”: me adresë: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Draguignan, 

Sainte-Maxime, Golfe de Saint-Tropez, Nice, French, FR. 

 

Data e depozitimit të observimit: 06/04/2020.  

 

-Vendimi: 

Përfundimin e observimit të regjistrimit të markës “Saint Tropez” me numër aplikimi 

AL/T/2019/931, me aplikant z. Turi Aligjoni dhe rikthimin e këtij aplikimi në ekzaminim 

për shkaqe absolute.  

 


