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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/ 2021/1103 

(220)  11/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Rolly 

(591)  Blu; bojëqielli; e verdhë; e bardhë 

(732)  ''Evior'' shpk 

Lagjia '' 11 Janari'', ish- Bonifikimi, 

Rr.''Vasil Puka'', Vlorë, AL 

(740) Krenar Brahimmuço 

Lagjia '' Janari'', ish- Bonifikimi, 

Rr.''Vasil Puka'', Vlorë 

(511) 16  Letër e përpunuar thithëse në 

rulon për qëllime kuzhine dhe letër 

higjenike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1149 

(220)  25/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  lejla; e bardhë 

(732)  IMAGE & COMMUNICATIONS 

DEVELOPMENT 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Donika 

Kastrioti, Pallati Teknoprojekt, 

Apartementet, AL 

(740) Avis Andoni 

Rruga Donika Kastrioti, Tiranë 

(511) 42  Shërbimet shkencore dhe 

teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në 

lidhje me to;shërbimet e analizave 

industriale, kërkimit industrial dhe 

dizajnit industrial;shërbimet e kontrollit të 

cilësisë dhe vërtetimit;projektimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik.;operimi i sistemeve 

kompiuterike në "re";programim 

kompjuterik;konsulencë për sigurinë 

kompjuterike;konsulencë për programe 

kompjuterike;dizenjimi i softverit 

kompjuterik;analiza e sistemit 

kompjuterik;dizajni i sistemit 

kompjuterik;konsulencë për teknologjinë 

kompjuterike;marrja me qira e 

programeve kompjuterike;konvertimi i 

programeve kompjuterike dhe i të 

dhënave, përveç konvertimit 

fizik;krijimin dhe hartimin e indekseve të 

informacionit të bazuara në uebfaqe për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së 

informacionit];krijimin dhe mirëmbajtjen 

e faqeve të internetit për të tjerët 

;shërbimet e enkriptimit të të dhënave 

;konsulencë për sigurinë e të dhënave 

;zhvillimi i platformave kompjuterike 

;dyfishimi i programeve kompjuterike 

;ruajtjen elektronike të të dhënave 

;Hostim  i faqeve kompjuterike [faqet e 

internetit];konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT];shërbimet e 

teknologjisë së informacionit të ofruara 

mbi një bazë outsource 

;ofrimi i informacionit në lidhje me 

teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin nëpërmjet një faqe interneti 

;instalimi i programeve kompjuterike 

;konsulencë për sigurinë në internet 

;mirëmbajtjen e softuerit kompjuterik 

;monitorimi i sistemeve kompjuterike me 

qasje në distancë;platforma si shërbim 

[PaaS];ofrimi i motorëve të kërkimit për 

internetin;hostimi i serverit;softueri si 

shërbim [SaaS];zhvillimi i softuerit në 

kuadër të botimit të softuerit;konsulencë 

teknologjike 
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;kërkimin teknologjik;konsulencë për 

teknologjinë e 

telekomunikacionit;azhurnimi i 

programeve kompjuterike;shërbimet e 

vërtetimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e hyrjes së vetme për 

aplikacionet softuerike në internet 

;shërbimet e vërtetimit të përdoruesit 

duke përdorur teknologji për 

transaksionet e-commerce;marrja me qira 

e serverëve në internet;konsulencë për 

hartimin e faqeve të internetit  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1170 

(220)  27/10/2021 

(540)   

Benian 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(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; solucione; antingrires; 

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, plehrash, tokë për rritje, 

kimikate kondicionuese të tokës; 

materiale me efekte shkëlqyese; ekrane 

intesifikuese që konvertojnë imazhet me 

rreze X në imazhe më dritë; fosfore që 

riprodhojnë gjendje të spektrit diellor; 

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 / 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; antifriz; 

antioksidantë për përdorim në prodhim; 

lëngje ndihmëse për përdorim me gërryes; 

preparate bakteriale, përveç atyre për 

përdorim mjekësor dhe veterinar; 

benzinë; 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 

industriale; aditivë kimikë për vajrat; 

intensifikues kimikë për gomën; kimikate 

për prodhimin e bojrave; acid kolik; 

preparate për pastrim; 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 
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galvanizuese; preparate / preparate për 

pastrimin e gazit për pastrimin e gazit; 

kimikate të ngjyrosjes së xhamit; stuko e 

xhamave; ngjitës për qëllime industriale; 

acid klorhidrik; përgatitjet lagështuese 

[lagështuese] për përdorim në zbardhues / 

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 te gjithe mallrat e tjera 

te perfshira ne klasen 1  

2  Bojra;pigmente;vajra kundër 

ndryshkut;preparate kundër 

ndryshkut;bojëra baktervrasëse;bojëra 

alumini;përgatitje lidhëse për bojra / 

aglutinantë për bojra;;smalt për lyerje / 

bojra smalt;fiksues [llaqe];lustra [bojra, 

llaqe];ngjyrë llullaqi 

[ngjyrosës];përgatitjet mbrojtëse për 

metale;hollues për bojra;llaqe;oksid zinku 

[pigment];pluhur alumini për 

lyerje;bojëra kundër ndotjes;yndyrat 

kundër ndryshkut;përgatitjet kundër 

errësimit të metaleve;bojëra kundër 

urinës;bojërat e azbestit;llak 

bitumi;pluhur bronzi për lyerje;vernik 

bronzuese;bojra qeramike;oksid kobalt 

[ngjyrues];ngjyrues për restaurimin e 

mobiljeve në formën e 

shënuesve;ngjyruesit / lende 

ngjyruese;ngjyra, boje ngjyruese;bojë 

druri;ekstrakte druri / ngjyrues druri;smalt 

për lyerje / bojra smalt;bojëra 

zjarrduruese;fiksues për bojëra uji / 

fiksues për akuarelë;bojë për 

lëkurë;llaqe;bojëra vaji për përdorim në 

art;vajra për ruajtjen e drurit;preparate 

mbrojtëse për metalet;mjet thares [agjentë 

tharës] për bojra;bojëra uji për t'u 

përdorur në art / bojëra uji për t'u 

përdorur në art;zbardhues;konservues 

druri;oksid zinku [pigment]. 

 Klasa 3  

3  Artikuj kozmetik jo-mjekësor dhe 

preparate tualeti;pasta dhëmbësh jo-

mjekësore;parfume, vajra 

esenciale;preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për përdorim 

lavanderie;preparate pastrimi, lustrimi, 

fërkimi dhe gërryerje;deodorantë për 

njerëz ose për kafshë;preparate 

pastrimi;artikuj kozmetik;spraje për 

trupin;anti-djersë [artikuj 

tualeti];aromatizues;preparate për 

aromatizimin e ajrit;potpuri 

[aromatizues];qumësht pastrimi për 

qëllime tualeti;preparate të kolagjenit për 

qëllime kozmetike;preparate zbardhuese 

[dekolorante] per qellime 

kozmetike;ngjyrues për qëllime 

tualeti;kimikate të ndriçimit të ngjyrave 

për qëllime shtëpiake 

[lavanderi];preparate për heqjen e 

ngjyrave;preparate kozmetike për 

banjot;kozmetikë;preparate kozmetike për 

qerpikët;lapsa kozmetike;kremra 

kozmetike;preparate kozmetike për 

kujdesin e lëkurës;krem për lëkurë / dyll 

për lëkurë;xhel zbardhues dentar;sapun 

deodorant;deodorant për qeniet njerëzore 

ose për kafshët;detergjentë, përveçse për 

përdorim në operacionet e prodhimit dhe 

për qëllime mjekësore;shampo të 

thata;preparate për pastrim të thatë;heqës 

të dyllit për dysheme [preparate për 

pastrim];ekstrakte bimore për qëllime 

kozmetike;peroksid hidrogjeni për 

qëllime kozmetike;kremra pas 

rroje;preparate aloe vera për qëllime 

kozmetike;amoniak [alkali i 

paqëndrueshëm] [detergjent];lëndë 

gërryese;preparatet e aromave të 

ajrit;sapun antiperspirant;preparate 

antistatike për qëllime 

shtëpiake;aromatikë [vajra 

esenciale];bazat për parfumet e 

luleve;preparate zbardhues [decolorants] 

për qëllime shtëpiake;preparate pastrimi 

kimik për qëllime shtëpiake;shkumes 

pastrimi;preparate pastrimi;preparate per 

pastrimin e protezave;pastrues për 

qëllime intime higjienike personale, jo 
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mjekësore;vajra për parfume dhe 

aroma;parfume;kremrat 

lustrues;përgatitjet për lustrim;dylli 

lustrues;përgatitjet për heqjen e 

ndryshkut;solucione 

pastrimi;shampo;preparate per 

shkelqim;pastruesit e njollave;dylli për 

dysheme me parket.  

4  Vajra dhe yndyrna industriale; 

lubrifikantë; përbërje thithëse, 

lagështuese dhe lidhëse të pluhurit; 

karburantet (përfshirë lëngjet motorike) 

dhe ndriçuesa; qirinj dhe fitila për 

ndriçim; Vajra industriale dhe graso, dyll; 

lubrifikantë; përbërje për thithjen e 

pluhurave, lagështirë dhe lidhje; 

karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila 

për ndriçim; karburant; karburante (duke 

përfshirë lëndën djegëse për motorin) dhe 

ndriçues; karburante të ngurtë; karburante 

të lëngshëm; karburante të gaztë; 

karburant me gaz; karburant me biomasë; 

karburant me mineral; karburant për 

impiante me energji nukleare; karburante 

me hidrogjen; energji elektrike; vaj 

motori;vaj industrial;vaj karburanti / vaj i 

djegshëm;vaj lubrifikues;lubrifikantë;vaj 

kastor për qëllime industriale;graso 

(yndyrat) industriale;graso (yndyrat) 

lubrifikuese;aditivëve, jo kimikë, ndaj 

karburantit motorik;alkool 

[karburant];benzinë për 

pastrim;karburantë / karburant motorik; 

mjete ndricues; qirinj; fitila. 

  

7  Makineri, vegla për makineri, vegla që 

operohen me energji;motorë dhe motorë 

me djegie të brëndshme, përveçse për 

automjete për terren tokësor;komponentë 

lidhës dhe transmisioni për makineri, 

përveçse për automjete për terren 

tokësor;instrumente bujqësore, përveçse 

vegla dore që operohen me 

dorë;inkubatorë për vezë;makineri shitjeje 

automatike;makineri dhe vegla për 

përpunimin e metaleve;makineri elektrike 

për saldim;vegla që mbahen në dorë dhe 

funksionojnë me energji;makineri dhe 

aparate për konstruksione;makineri dhe 

aparate për kapjen dhe ruajtjen e metaleve 

të rrallë;makineri dhe aparate për 

ngarkim-shkarkim;elevatorë 

[ashensorë];shkallë lëvizëse;trotuare 

lëvizëse [trotuare];aparate operuese për 

elevatorë [ashensorë], shkallë lëvizëse, 

trotuare lëvizëse [rrugica për këmbësorë], 

makineri dhe aparate për ngarkim-

shkarkim;zinxhirë [pjesë të makinerive] 

për elevatorë [ashensorë], shkallë 

lëvizëse, trotuare lëvizëse [rrugica për 

këmbësorë], makineri dhe aparate për 

ngarkim-shkarkim;rripa transmisioni për 

elevatorë [ashensorë], shkallë lëvizëse, 

trotuare lëvizëse [rrugica për këmbësorë], 

makineri dhe aparate për ngarkim-

shkarkim;makineri dhe aparate për 

përpunime kimike;aparate për gjenerimin 

e hidrogjenit nëpërmjet elektrolizës së 

ujit;filtra superpërcjellës (për 

makineri);makineri dhe aparate për 

përpunimin e ushqimeve ose 

pijeve;makineri elektrike për përgatitjen e 

moki (kekë orizi);makineri për lëmimin e 

orizit;makineri për përpunimin e 

ushqimeve, elektrike;makineri dhe 

aparate për përgatitjen e pulpës, 

prodhimin e letrës ose punën me 

letër;makineri dhe aparate për shtypje ose 

lidhje të librave;makineri bujqësore dhe 

instrumente bujqësore, përveçse atyre që 

operohen me dorë;makineri dhe aparate 

për përpunimin e plastikës;makineri 

shtrydhese per lavanderi;makineri për 

formimin e injeksionit;makineri për 

prodhimin e gjysëmpërçuesve;aparate 

rrezatimi UV për përdorim në proceset e 

prodhimit të gjysëmpërçuesve dhe 

kristalit të lëngshëm;pajisje rrezatimi 

ultravjollcë për përdorim industrial;pajisje 

me energji lëvizëse jo-elektrike, jo për 

automjete për terren tokësor;pjesë për 

pajisje me energji lëvizëse jo-

elektrike;motorë transmisioni jo për 

automjete për terren 
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tokësor;bojlere;turbina, përveçse për 

automjete për terren tokësor;pajisje për 

shkëmbimin e nxehtësisë (pjesë të 

makinerive);mulli uji;mulli ere;makineri 

dhe instrumente pneumatike ose 

hidraulike;pompa [pjesë të makinerive, 

motorëve me djegie të brendshme ose 

motorëve];pompa vakuumi 

[makineri];kompresorë 

[makineri];makineri shitjeje;makineri për 

shpërndarjen e karburanteve për shërbime 

stacioni;pajisje të stacionieve të 

hidrogjenit;makineri larëse 

[lavanderi];sisteme parkimi 

mekanike;makineri pjatalarëse;shtrydhëse 

frutash elektrike;pajisje për pastrimin e 

vakuumit;pajisje robotike për pastrimin e 

vakuumit;makineri elektrike për 

mbledhjen e pluhurave;makineri dhe 

aparate për lustrimin e dyllit, 

elektrike;pjesë përbërëse të makinerive 

[jo për automjete për terren 

tokësor];pajisje për transmetimin e 

energjisë dhe pajisje me ingranazh për 

makineri [jo për automjete për terren 

tokësor];frena [pjesë përbërëse të 

makinerive jo për automjete për terren 

tokësor];valvula qe janë pjesë e 

makinerive;makineri dhe aparate për 

ngjeshjen e mbeturinave;makineri për 

shkatërrimin e mbeturinave;printera 

3D;motorino për motorë dhe motorë me 

djegie të brendshme;motorë elektrik, jo 

për automjete për terren 

tokësor;gjeneratorë elektriciteti;instalime 

me energji me erë për gjenerimin e 

elektricitetit [ferma me erë];instalime 

hidroelektrike për gjenerimin e 

elektricitetit [termocentrale 

hidroelektrike];instalacione me energji 

termale për gjenerimin e 

energjisë;sisteme gjeotermale për 

gjenerimin e energjisë;gjeneratorë 

energjie që operojnë me gaz;pajisje 

elektrike për përzierjen e ushqimeve për 

qëllime shtëpiake;furça të dinamos.  

11  Aparate dhe instalime për ndriҫim, 

ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, 

tharje, ajrosje, furnizim me ujë dhe 

qëllime sanitare;aparate dhe instalime 

sanitare;aparate për ventilim dhe 

tharje;aparate për tharje;rekuperatorë [për 

përpunim kimik];pajisje për avullim [për 

përpunim kimik];pajisje evaporuese [për 

përpunim kimik];distilues [për përpunim 

kimik];shkëmbyes të nxehtësisë përveç 

pjesëve të makinerive;sterilizues;pajisje 

për avullim për veshje;furra 

industriale;reaktorë nuklear [pila 

atomike];furra diellore;elementë 

nxehtësie;bojlera, përveç pjesëve të 

makinerive;aparate për ngrohjen e ujit 

[aparate];aparate elektrike për ngrohjen e 

ujit;pajisje për furnizimin me nxehtësi të 

llojit pompë nxehtësie;pajisje industriale 

të llojit pompë nxehtësie dhe për ftohjen e 

ajrit;pompa nxehtësie;aparate për 

kondicionimin e ajrit;aparate ngrohjeje 

elektrike;pajisje për qarkullimin e 

ajrit;pajisje freskuese për 

ventilim;instalime dhe aparate për 

ventilim [ajër i kondicionuar];pajisje 

freskuese me sistem ftohjeje 

evaporues;pajsije për pastrimin e 

ajrit;pajisje për heqjen e 

lagështirës;pajisje për mbajtjen e 

lagështirës;aparate dezinfektuese;aparate 

për deodorizimin e ajrit, elektrike;pajisje 

për spërkatje elektrike për deodorantë të 

dhomave;filtra qeramike për aparate 

deodorizuese;njësi deodorizuese dhe anti-

bakteriale për frigoriferë;pajisje 

ngrirëse;njësi ftohëse;frigoriferë;qilare 

për verën, elektrike;pajisje ftohëse për 

ujë;pajisje për tharje rrobash, 

elektrike;makineri dhe aparate për 

përdorim në sallone bukurie ose dyqane 

berberësh;aparate avullimi per 

peshqire;aparate me avull për fytyrën 

[sauna];pajisje pastruese ultrasonike për 

qëllime bukurie ose sanitare;tharëse 

flokësh [tharëse];aparate dhe instalime 

për gatim;skarë [pajisje për gatim];soba 

me induksion elektromagnetik;soba për 
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gatim;pianurë me gaz;pianurë 

elektrikë;mikrovalë [aparate për 

gatim];soba për kuzhinë [furra];pajisje 

elektrike për gatimin e orizit;pjata të 

nxehta;pajisje për bërjen e kafes, 

elektrike;pajisje për pjekjen e 

peshku;pajisje elektrike për bërjen e 

kosit;pajisje për ngrohjen e pjatave;pajisje 

elektrike për ngrohjen e pijeve;pajisje 

elektrike për ngrohjen e ushqimit;ibrikë, 

elektrik;makineri për bërjen e 

bukës;pajisje elektrike për gatimin në 

avull të ushqimit;autoklavë 

elektrike;pajisje elektrike për gatimin e 

vezës;makineri për tharjen e enëve;pajisje 

në formë bufeje për sterilizimin e 

enëve;aparate për dezinfektimin e 

enëve;instalime të furnizimit me 

ujë;depozita për trajtimin e ujërave të 

zeza;makineri dhe aparate për kapjen dhe 

ruajtjen e burimeve të vlefshme në ujërat 

e zeza;makineri dhe aparate të 

qëndrueshme në vend për trajtimin e 

ujërave të zeza për kapjen dhe ruajtjen e 

burimeve të vlefshme në ujërat e 

zeza;aparate për trajtimin e ujërave të 

zeza;depozita septike;aparate për 

drenazhimin e ujërave të shiut;aparate për 

tharjen e baltës;pajisje diellore për 

ngrohjen e ujit;aparate për pastrimin e 

ujit;impiante të shkripëzimit të ujit të 

detit;pajisje për jonizimin e ujit;llamba 

elektrike dhe instalime të tjera 

ndriçimi;elektrikë dore;llamba 

fluoreshente;llamba LED;instalime 

ndriçimi me dioda që emetojnë dritë 

[LED];instalime ndriçimi për mjete 

ajrore;drita navigimi për aeroplanë;llamba 

halogjeni për pajisje OA (Office 

Automation);instalime ndriçimi për 

objekte tregtare;instalime ndriçimi për 

përdorim tregtar;instalime ndriçimi për 

ndërtesa banimi;llamba për 

rrugë;instalime ndriçimi për ambiente të 

jashtme;pajisje elektrotermike për 

shtëpi;pajisje freskuese elektrike;pajisje 

për pastrimin e ujit për përdorim 

shtëpiak;pajisje elektrike për bërjen e 

tosteve;tenxhere termike 

elektrike;makineri elektrike për bërjen e 

kekëve me oriz të rrahur, për qëllime 

shtëpiake;instalime për pastrimin e 

vajit;pajisje elektrotermike shtëpiake për 

qëllime bukurie ose sanitare;pajisje për 

ngrohjen me gaz të ujit [për qëllime 

shtëpiake];pajisje gatimi jo elektrike për 

ngrohje të ushqimit për qëllime 

shtëpiake;soba gatimi me gaz;banko 

kuzhine me lavamanë të 

integruar;lavamanë për kuzhinë;pajisje 

për spërkatje me dezinfektantë për 

tualete;tasa tualeti;tualete te 

transportueshme (portabel);ulëse tualeti 

me pajisje për larje me ujë;pajisje për 

banjë  

12  Automjete; aparate për lëvizjen e 

tokës, ajrit ose ujit; makina frigoriferike; 

automjete me jastëk ajri; parashutat, 

pjesët e automjeteve, aparatet për lëvizjen 

e ajrit ose ujit, pjesët për automjetet me 

jastëk ajri; biçikleta dhe pjesë këmbimi të 

tyre (të përfshira në këtë 

klasë),motoçikleta;biçikleta;biçikleta 

elektrike;zinxhirë biçikletash;goma 

biçikletash;frenat e biçikletave;motorë 

biçikletash;pedale biçikletash;rrota 

biçikletash;pjesë të automjeteve, për 

shembull, parakolpësit, xhamat, rrotat 

drejtuese, gomat për rrotat e automjeteve, 

si dhe shkopinj për automjetet;arna gome 

ngjitëse për riparimin e tubave të 

brendshëm;çanta ajri [pajisje sigurie për 

automobila];pompa ajri [pajisje 

automjetesh];pajisje kundër shkëlqimit të 

dritës për automjete / pajisje kundër 

verbimit për automjete;zinxhirë kundër 

rrëshqitjes;disqe frenash për 

automjete;rreshtimet e frenave për 

automjete;jastëkët e frenave për 

automobila;segmentet e frenimit për 

automjete;këpucë frenash për 

automjete;frenat për automjete;parakolpë 

për automobila;kazanë 

[automjete];kapakët për rezervuarët e 
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karburantit të automjeteve;rroteza për 

karroca [automjete] / rroteza për karroca 

[automjete];ndezese cigaresh për 

automobila;qarqe hidraulike për 

automjete;klip të përshtatur për fiksimin e 

pjesëve të automobilave në trupat e 

automobilave;kthetrat për automjetet 

tokësore;bashkues për automjete 

tokësore;mbajtëse kupash për 

automjete;dyer për automjete;montime 

motorike për automjete tokësore;motorë 

për automjete tokësore;rrota të lira për 

automjetet tokësore;kuti ingranazhesh për 

automjete tokësore;mbështetëse për 

sediljet e automjeteve;fshirëse 

fenerësh;kapuçë për automjete;brirët për 

automjete;nyje për rrota automjeti / 

shpërndarës të rrotave të 

automjeteve;transportuesit e bagazhit për 

automjete;rrjetat e bagazhit për 

automjete;pajisje që nuk rrëshqasin për 

goma automjetesh;mekanizmat shtytës 

për automjetet tokësore;pasqyra e 

pasme;rripa sigurie për sediljet e 

automjeteve;sedilje sigurie për fëmijë, për 

automjete;mbulesa vendesh për 

automjete;parzmore sigurie për sediljet e 

automjeteve;amortizues për 

automobila;pasqyra anësore për 

automjete;krahët e sinjalit për 

automjetet;goma të ngurta për rrota 

automjeti / goma të forta për rrota 

automjeti;mbulesa të rrotave rezervë / 

mbulesa të gomave rezervë / mbulesa 

rezerve të gomave;timon për 

automjete;amortizues pezullimi për 

automjete;zinxhirë transmetimi për 

automjete tokësore;boshte transmetimi 

për automjete tokësore;transmision për 

automjetet tokësore;turbina për automjete 

tokësore;hedhese shkumë gomash;goma 

për rrota automjetesh;tapiceri per 

automjete;valvola për goma automjetesh / 

valvola për goma automjetesh;kunjat e 

kapakut të automjetit / kunjat e kapakut të 

automjetit;parakolpë 

automjetesh;mbulesa automjeti [në 

formë];bordet e drejtimit të 

automjeteve;susta pezullimi 

automjeti;dritare për automjete;fshirëse 

xhamash / fshirëse xhami.  

16  Leter, karton dhe mallra te bera nga 

keto materiale (te perfshira ne Klasen 

16);Materiale te printuara, libra, 

revista;Katalogjet;Gazeta;Broshura, 

fletepalosje;Fletushka;Manualet 

[doracaket], Buletinet;Letra me 

personazhe;Albume prezantimi per 

statuja;Materiale udhezuese dhe 

mesimore (perveç pajisjeve);Artikuj 

shkrimi;Ditare personal;Mbajtese per 

artikujt e shkrimit;Postera;Broshura;Qese 

letre konike dhe artikuj per paketim, 

portofola per artikujt e shkrimit, Mbajtese 

per artikujt e shkrimit;Letër tualeti, peceta 

duarsh, mbulesa tavoline prej letre (leter e 

ngjashme me pecetave 

higjenike);materiale te shtypura;material 

për lidhjen e librave;fotografi;pajisje 

shkrimi dhe zyre, përveç 

mobiljeve;ngjitës për qëllime shkrimi ose 

shtëpiake;materiale vizatimi dhe 

materiale për artiste;furça boje;materiale 

mësimore dhe mësimore;fletë plastike, 

filma dhe qese për mbështjellje dhe 

paketim;lloji i printereve, blloqe 

printimi;Stilolapsa, lapsa, fletore, blloqe 

shënimesh;postera;kalendarë;materiale të 

shtypura;manuale, broshura, dhe katalogë 

që i përkasin karakteristikave dhe 

kontrolleve, funksionimit, mirëmbajtjes, 

servisit dhe riparimit, dhe specifikimeve 

dhe fakteve teknike të automjeteve 

motorrike;mjete shkrimi, dosje, 

dokumenta, materiale paketimi, 

konkretisht kontenjerë;materiale 

reklamimi, shenja dhe figura, fotografi, 

riprodhime të shtypura, konkretisht, 

shtypje me litografi, foto, albume 

prezantimi, ditare, harta, instrumenta 

shkrimi dhe vizatimi, shënues, fshirës, 

vizore shkrimi, kompas 

shkrimi;shabllonë, materiale udhëzuese 

dhe didaktike;etiketa 
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dhuratash;mbështjellëse dhuratash, shirita 

për dhurata, fjongo, etiketa, dhe ngjitëse, 

dosje për të mbështetur fletët, blloqe të 

vogla për shënime, kartolina, karta urimi, 

sete pikture, libra për ngjyrosje;peceta 

letre, mbulesa tavoline prej letre, ftesa, 

letra ngjitëse, shtroja tavoline, flamuj dhe 

banera prej letre, shtroja prej letre, pulla 

poste (të koleksionueshme), 

revista;akuarel / bojëra uji;pjatat me 

bojëra uji të artistëve / pjatat me bojëra 

uji të artistëve;atlaset;kanavacë për 

pikturë;mprehës lapsash;letër 

elektrokardiografike;elektrotipet;modele 

qëndisje [modele];pllaka 

gdhendëse;gdhendjet;makina mbyllëse 

zarfi për zyra;zarfa [shkrimi];pantografë 

[instrumente vizatimi];letër 

ndriçuese;qese letre për përdorim në 

sterilizimin e instrumenteve mjekësore / 

qese letre për përdorim në sterilizimin e 

instrumenteve mjekësore;harqe letre, të 

ndryshme ose zbukurime flokësh;kapëse 

letre;filtra kafeje prej letre;krijues letre 

[pajisje zyre];prerës letre [pajisje 

zyre];letër për tabelat e ekzaminimit 

mjekësor;letër për radiografi;letër për 

makinat e regjistrimit;thika letre [hapëse 

letrash];kaseta letre dhe karta për 

regjistrimin e programeve 

kompjuterike;peceta letre për 

pastrim;kapese letrash;letra për pikturë 

dhe kaligrafi;peshoret e letrave;Letër 

pergamene;mbajtësit e pasaportave;kuti 

për stilolapsa / kuti për stilolapsa;kapëse 

stilolapsi;fshirëse stilolapsi;mbajtës 

lapsash;mbajtëset e plumbit të 

lapsit;instrumente shkrimi  

27  Shtroja dyshemeje, tapiceri për 

automjete, mbulesa dyshemeje përfshi 

shtrojat dhe qilime; Qilima, dyshekë, 

linoleum dhe mbulesa të tjera të 

dyshemesë; letër -muri tekstili, shtroje 

gjimnastikore, dyshekë makinash, terren 

artificial; mbulesa dyshemeje vinyl; perde 

muri, jo prej tekstili ; dyshekë yoga  

35  Sherbime marketingu;organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese;reklamimi online në një rrjet 

kompjuterik;publikimi i teksteve 

publicitare;shkrimi i skenarëve për 

qëllime reklamimi;kërkimi i 

sponsorizimit;organizimi i panaireve 

tregtare;indeksimi i uebit për qëllime 

komerciale ose reklamuese;përpunim 

teksti;shërbime të ofrimit të informacionit 

mbi artikujt e gazetave;reklamimi / 

publiciteti;shërbimet e agjencisë 

reklamuese / shërbimet e agjencisë së 

publicitetit;këshillim për menaxhimin e 

biznesit dhe organizimin;shërbimet e 

lobimit komercial;sigurimi i 

informacionit dhe këshillave komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve;përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike;konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të 

reklamave;konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun;profilizimi i 

konsumatorit për qëllime komerciale ose 

marketingu;kërkimi i të dhënave në 

skedarët kompjuterikë për të 

tjerët;demonstrimi i mallrave;zhvillimin e 

koncepteve të reklamimit;reklamimi 

direkt me postë;shpërndarja e çështjeve të 

reklamimit;organizimi i shfaqjeve të 

modës për qëllime promovuese;shërbimet 

e paraqitjes për qëllime 

reklamimi;studimet e tregut;marketingu i 

synuar;marketingu në kuadër të botimit të 

softuerit;hulumtimi i 

marketingut;shërbimet e marrëdhënieve 

me median;modelimi për reklamat ose 

promovimin e shitjeve;sigurimi i një 

tregu online për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;sondazh 

opinioni; reklama paguaj për 

klikim;promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive;marredheniet me 

publikun;regjistrimin e komunikimeve 

dhe të dhënave me shkrim;promovimi i 
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shitjeve për të tjerët; administrimi i 

programeve të shpeshta të fluturimeve, 

reklamimi / publiciteti, marrja me qira e 

tabelave [bordet e reklamimit], ndihmë 

për menaxhimin e biznesit, konsulencë 

për menaxhimin e biznesit, shërbime 

këshilluese për menaxhimin e biznesit, 

konsulencë profesionale të biznesit, 

menaxhimin e biznesit të hoteleve, 

shërbime të lobimit tregtar, marketing, 

organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi, 

konsulencë për menaxhimin e personelit, 

rekrutimi i personelit, shërbimet e 

telemarketingut; Shërbime për reklamim, 

promovim dhe marrëdhënie me publikun 

në lidhje me automjetet me motorr, sporte 

duke përfshirë automjete me motorr dhe 

industrinë e automjeteve me motorr; 

shërbime shitjesh me shumicë dhe pakicë 

në këtë klasë në lidhje me shitjen e 

motorrëve të automjeteve dhe pjesëve dhe 

aksesorëve për automjetet me motorr; 

shërbime për reklamim, promovim dhe 

marrëdhënie me publikun në lidhje me 

eventet argëtuese, kulturore dhe sportive; 

shërbime shitjesh me pakicë online duke 

shfaqur platformën e softuerit 

kompjuterik për të menaxhuar 

lidhshmërinë e aplikacioneve të 

shkarkuara të softuerit me automjetet 

elektrik me motorr të tokës, shërbim për 

shitjen me pakicë të automjeteve, pjesëve 

të automjeteve dhe aksesorëve, dhe 

shitjes me pakicë të shërbimeve për 

automjete; shërbim për shitjen me pakicë 

online të automjeteve, pjesëve të 

automjeteve dhe aksesorëve, dhe shitjes 

me pakicë të shërbimeve për automjete; 

makina zyre dhe pajisje me qira* ; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në objektet e 

bashkëpunimit; shërbimet e fotokopjimit 

;marrja me qira e makinave fotokopjuese 

; prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë ; shërbimet e krahasimit të 

çmimeve ; shërbimet e prokurimit për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera] ; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive ; 

testimi psikologjik për përzgjedhjen e 

personelit ; marredheniet me publikun 

;publikimi i teksteve publicitare ; marrja 

me qira e materialeve publicitare 

;reklamat në radio ;regjistrimin e 

komunikimeve dhe të dhënave me shkrim 

; shërbime me pakicë për përgatitjet 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizimet mjekësore ; shërbime me 

pakicë për veprat e artit të ofruara nga 

galeritë e artit ; shërbime me pakicë në 

lidhje me produktet e furrës ; marrja me 

qira e stendave të shitjes ;promovimi i 

shitjeve për të tjerët ; shkrimi i skenarëve 

për qëllime reklamimi ; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve / optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e shitjeve ; 

veshja e dritareve të dyqaneve ; stenografi 

; kërkimi i sponsorizimit ; rregullimi i 

abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët ; 

sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike ; shërbimet e 

tabelave të telefonit ; shkrimi i CV -së për 

të tjerët / shkrimi i rezymeve për të tjerët 

;shkrimi i teksteve publicitare.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1205 

(220)  04/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 ) SHOP; BIO 

(591)  jeshile; e bardhë 

(732)  Atilla Kavrak 

Kashar, Apartamenti 4, Shkalla 2, 

Yzberish me nr 301/202+2-4 Zona 

Kadastrale 3866, Tirane - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 35  Sherbime te shitjes me shumice 

dhe pakice ne dyqan, nepermjet internetit 

apo programeve televizive te produkteve 

si: preparate farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizime mjekësore, 

aparatura dhe materiale dentare, produkte 

dhe aparatura mjekesore dhe 

farmaceutike, ilace, produkte kozmetike, 

preparate sanitare per qellime mjekesore, 

ushqime dietike dhe substanca te 

pershtatshme per perdorim mjekesor dhe 

veterinar, ushqime per foshnja, dieta 

plotesuese per njerezit dhe kafshet; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; marketing; 

demonstrim i mallrave; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamimi; reklamimi në internet në 

një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; sigurimi i një tregu në internet 

për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; 

shërbime të shitjes me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; shpërndarja e mostrave; 

reklamimi / publiciteti; marredheniet me 

publikun.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1248 

(220)  17/11/2021 

(540)   

REVIVEN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  S&R Farmaceutici s.p.a. 

Italy, Bastia Umbra (PG), via dei Pioppi 

n. 2, IT 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, 

Shk.5,Ap.70/4 Tiranë, 100 

(511) 5  preparate ushqyese për qëllime 

terapeutike ose mjekësore; ushqyesa për 

përdorim si suplemente dietike; 

suplemente ushqyese; ndihmues për 

qëllime mjekësore; preparate biologjike 

për qëllime mjekësore; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike; preparate 

kimiko-farmaceutike; suplemente dietike 

me efekt kozmetik; medikamente për 

qllime njerëzore; preparate 

farmaceutike;farmaceutikë, preparate 

mjekësore dhe veterinare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dhe substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për foshnjet; suplemente dietike për 

njerëz dhe kafshë; allçi, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare; 

dizinfektantë; preparate për shkatërrimin 

e kafshëve të dëmshme; fungicide, 

herbicide.  
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(210)  AL/T/ 2021/1255 

(220)  18/11/2021 

(540)   

AFTAFORT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EXPRESS PHARMA 

Rruga ''Larushk'', Ndërtesë Private 1-

katëshe DPE, Zona kadastrale nr.2385, 

numer pasurie 140/48 Fushë-Krujë, AL 

(740) FAIK MECUKU 

Rruga Abdyl Frasheri, Pall Hekla, Tirane 

(511) 5  Xhel mjekësor për kujdesin oral  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1314 

(220)  10/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) gorld 

(591)  e bardhe; ngjyre floriri 

(732)  Bruna Gold  

Bulevardi Bajram Curri, Galeria ETC, 

Dyqani nr.54, Tirane, AL 

(740) NDRIÇIM SELBA 

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

4, Ap. 8, Tirane 

(511) 14  lidhje metalesh të 

çmuara;amulet [bizhuteri];rruaza për të 

bërë bizhuteri;kuti prej metali të 

çmuar;byzylykë [bizhuteri];byzylykë të 

punuar me tekstile të qëndisura 

[bizhuteri] / byzylykë nga tekstili i 

qëndisur [bizhuteri];karfica 

[bizhuteri];buste prej metali të 

çmuar;zinxhirë [bizhuteri];kronograf 

(ora);kronoskopë;kapëse për 

bizhuteri;orë;ore elektronike;bizhuteri te 

pikturuara me ngjyra te ndryshme me 

dore;monedha;mansheta  

diamante;vathë;figurina prej metali të 

çmuar;fije ari [bizhuteri];ar, i 

papërpunuar ose i rrahur;bizhuteri per 

kapelë;shufra metalesh të 

çmuara;bizhuteri fildishi;bizhuteri;kuti 

bizhuterish;spila kapelesh 

bizhuteri;bizhuteri qelibari te 

verdhe;medalje [bizhuteri];misbaha 

[rruaza lutjeje];gjerdan [bizhuteri];spila 

zbukuruese;perla [bizhuteri];platin 

[metal];metale të çmuara, të papërpunuara 

ose gjysmë të përpunuara;gure te 

çmuar;unaza [bizhuteri];rruzare;gurë 

gjysmë të çmuar;fije argjendi 

[bizhuteri];argjendi, i papërpunuar ose i 

rrahur;spila kravate;vepra arti prej metali 

të çmuar;orë dore  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1329 

(220)  14/12/2021 

(540)   

VOX NEWS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ENDRIT HABILAJ 

Rruga ''Vaso Pasha'', Pall.15, Shk.3, 

Nd.1816, Njesia bashkiake nr.5, Tiranë, 
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AL 

(740) Endrit Habilaj 

Rruga ''Vaso Pasha'', Pall.15, Shk.3, 

Nd.1816, Njesia bashkiake nr.5, Tiranë 

(511) 38  komunikime në rrjetet 

kompjuterike; shërbime kompjuterike në 

transmetimin e mesazheve dhe imazheve; 

sigurimi i informacionit në fushën e 

telekomunikacionit; transmetimi i të 

dhënave; sigurimi i lidhjeve të 

telekomunikacionit nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; transmetimi i 

skedarëve dixhital.  

41  Sherbime te reportereve te lajmeve; 

Prodhim radio e televizioni; raportimi me 

fotografi; sigurimi i programeve 

televizive, te pakopjueshme; publikimi në 

internet i gazetave elektronike; sigurimi i 

publikimeve në internet, te 

pakopjueshme; sigurimi i videove në 

internet, te pakopjueshme; botimi i 

teksteve, përveç teksteve publicitare; 

redaktimi i videokasetave; shkrimi i 

teksteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1339 

(220)  16/12/2021 

(540)   

TUTECVI 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Mylan Ireland Limited 

Unit 35/36, Grange Parade,  Baldoyle 

Industrial Estate, 13 Dublin, Ireland , IE 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Produkte farmaceutike për 

trajtimin e diabeteve që përmban 

vildagliptin.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1348 

(220)  17/12/2021 

(540)   

The Sloane Hotel 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Hotel 

(591)   

(732)  Shoqeria ''Symphony Real Estate 

Development ''Sh.p.k 

Durres, administrate 8-Porti i Durresit, 

rruga tregtare, Lagje nr.1, AL 

(740) Rigers Ahmeti 

Rruga ''Ibrahim Rrugova '', Sky Tower, 

Kati 9/1, Tirane, Shqiperi 

(511) 43  Sherbime bari, sherbime 

kafeterie, sherbime kateringu per ushqime 

dhe pije, sherbime hotelerie, sherbime 

restoranti me vete-sherbim  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1367 

(220)  21/12/2021 

(540)   

EXIT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  DEKA Group-AL sh.p.k 

Rruga Reshit Petrela nr 45, Njesia 

Bashkiake nr.9, 1057 Tirane, Shqiperi, 

AL 

(740) Kozeta Speci 

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin 

Towers, nr. 24,Tirane, Shqiperi 

(511) 25   Çallma;Çizme;Çizme deri te 

kyçi i këmbës;Çizme me gjysme 
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qafe;Çizme për ski;Çizme të veshura me 

shajak;Çorape;Çorape grash;Çorape që 

absorbojnë djersën;Çorape që thithin 

djersën;Çorape të holla;Astarë (Të 

gatshëm —) [pjesë veshjesh];Atlete për 

futboll;Bereta;Bluza me mëngë të 

shkurtra;Boksera;Bolero 

(Këmisha);Bordura për 

këpucë;Brekë;Breza mesi;Breza (Para —) 

[veshje];Breza për t’u veshur;Buste 

[veshje te brendshme];Copa (veshje) për 

pjesën poshtë gjurit;Copë (veshje) të 

shkurtra që mbulojnë këpucët;Dollakë 

[ngrohës këmbësh];Dollakë 

[pantallona];Dorashka;Dorashka 

[veshje];Doreza skie;Fanella leshi 

[veshje];Fanella për sporte;Fasha që 

vihen te kyçi 

[veshje];Funde;Galloshe;Geta;Gëzofë 

[veshje];Gjokse 

këmishash;Gjoksore;Grykashka, jo prej 

letre;Jaka të ndashme;Jaka 

[veshje];Jelekë;Jelekë (Peshkimi —

);Kanatjere të brendshme;Kanatiera 

sportive;Kapardina 

[veshje];Kapele;Kapele cilindër;Kapele 

(Letre —) [veshje];Kapele [veshje për 

kokën];Kapuçë dushi;Kapuçë 

[veshje];Këmisha;Këmisha që rrinë të lira 

nga fundi;Këmisha të brendshme 

[ndërresa];Këmishë me mëngë të 

shkurtra;Këpucë;Këpucë druri;Këpucë 

gjimnastike;Këpucë ose sandale të bëra 

nga bima esparto;Këpucë për 

sporte;Këpucë plazhi;Kësula;Kësula 

banjoje;Kësula klerikësh [kapele];Kësula 

koke;Kilota për t’u veshur;Kominoshe 

[veshje];Komplete kanatjeresh dhe 

mbathjesh [veshje të 

brendshme];Komplete për bebe 

[veshje];Kopsa për çizme futbolli;Korse 

[ndërresa];Kostume;Kostume ballosh me 

maska;Kostume (Banje —);Kostume uji 

për të bërë ski në ujë;Kravata;Kravata me 

funde katrore të gjera;Kufje veshësh 

[veshje];Lëkurë (Veshje imitim të —

);Lëkurë (Veshje prej —);Lidhëse 

çizmesh;Llastiqe çorapesh;Maja për 

veshje të këmbëve;Maska (Gjumi —

);Mbajtëse çorapesh;Mbathje;Mbathje 

bebesh;Mbërthecka për veshje [kapëse 

çorapesh];Mbrojtëse të qafës;Mbulesa 

gëzofi për duar ose veshë 

[veshje];Mburojë prej veshje;Modele 

(Kapele —) 

[struktura];Ndërresa;Ndërresa absorbuese 

të djersës [të brendshme];Ndërresa që 

absorbon djersën;Pajisje jo-rrëshqitëse 

për këpucë;Pajisje metalike për 

këpucë;Pallto;Pantallona;Pantallona të 

shkurtra (Banje —);Pantofla;Pantofla 

banjoje;Pardesy;Pelerina;Peliçe;Përparëse 

[veshje];Pizhama;Pjesë të sipërme 

(Veshje të këmbëve —);Poncho (pelerine, 

veshje);Pulovra;Pupa, jo të ngrohura 

elektrikisht;Qafa çizmesh;Qafore gëzofi 

[gjerdanë];Robdëshambra;Rripa koke 

[veshje];Rripa mesi [veshje];Rroba 

(Dushi —);Sandale;Sari;Sarong 

(veshje);Shalle;Shalle gryke;Shalle me 

dantella që vihen mbi kokë dhe 

shpatulla;Shalle të gjerë (Gëzof —

);Shallra drejtkëndorë;Shami koke;Shami 

të mëdha me ngjyra dhe dizenjo [shami 

qafe];Shami xhepi;Shapka banjoje;Shuaj 

të brendshëm;Shuall për këpucë;Skort 

(pantallona -fund);Sporte (Çizme për —

);Streçe;Streha (Kapele —);Strehë 

kaskete [kësule];Sutjena;Taka;Taka për 

këpucë;Të linjta;Të thurura 

[Veshje];Thembra për 

çorape;Triko;Uniforma;Uniforma për 

mazhordom dhe shofer;Vello 

[veshje];Veshje;Veshje çiklistësh;Veshje 

ceremoniale ose zyrtare;Veshje 

motoristësh;Veshje për 

gjimnastikë;Veshje për këmbët;Veshje 

plazhi;Veshje prej letre;Veshje që vishen 

gjatë meshës në kishë;Veshje të 

gatshme;Veshje të jashtme;Veshje të 

papërshkrueshme nga uji;Veshje-

xhaketa;Veshjet përparëse;Xhaketa (Të 

leshta) [veshje];Xhaketa [veshje];Xhepa 

për veshje;Xhupa me kapuç 
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gëzofi;Zhartierë çorapesh;Zhuponë  

30   Çaj;Çaj i ftohtë;Çëmçakëz;Çikore 

[zëvendësues kafeje];Akuj (Të ngrënshëm 

—);Akuj të ngrënshëm (Agjentë lidhës 

për —);Akuj të ngrënshëm (Pluhur për —

);Akull, natyral ose artificial;Akull për 

freskim;Akullore;Algë 

[marinuara];Amatoreta [brumë 

ëmbëlsirash];Çokollatë;Çokollatë 

dekorative për ëmbëlsira;Aromatizues 

kafeje [aromatizues];Aromatizues, përveç 

esencave vajore;Aromatizues, përveç 

esencave vajore, për torta;Aromatizues, 

përveç esencave vajore, për 

pije;Aromatizuesit e ushqimeve, ndryshe 

nga vajrat esencial;Arra të veshura me 

çokollatë;Arrëmyshk;Artikuj ushqimorë 

(Esenca për —), përveç esencave eterike 

dhe esencave vajore;Baozi [simite të 

mbushura];Bikarbonate sode për qëllime 

gatimi [sodë buke];Bimë kopshti, të 

konservuara [erëza];Biskota;Biskota 

malti;Biskota pettit-beurre;Biskota të 

thata;Bollgur;Bollgur për ushqim për 

njerëzit;Brumë;Brumë (Bajamesh —

);Brumë ëmbëlsirash;Brumë (Kokrra soje 

—) [ushqim];Brume pastiçerie;Brumë 

ushqimor i miellzuar;Brumi i 

kekut;Buding orizi;Budingje;Bukë;Bukë 

pa maja;Bukë (Xhenxhefili—);Burgra me 

djathë [sanduiçe];Burritos (ushqim 

meksikan);Byreçka;Byrek me 

mish;Byrekë;Copa drithërash;Copa 

drithërash me proteina të larta;Copa të 

vogla të zbukuruara [keku];Copëza të 

holla [produkte 

drithërash];Drithëra;Drithëra 

tërshëre;Ekstrakt malti për ushqim;Elb i 

shtypur;Elb (I zhvoshkur —);Elementë 

për trashjen e artikujve 

ushqimorë;Ëmbëlsira;Ëmbëlsira 

kikiriku;Ëmbëlsira me bajame;Ëmbëlsira 

të bëra nga brum me sheqer;Ëmbëlsues 

natyral;Embrion gruri për konsumim 

njerëzor;Erëza;Erëza për ti dhënë shije 

ushqimit;Erëza pimentoje;Fara e Lirit për 

konsumim njerëzor;Fara liri për konsum 

njerëzor;Fruta në sheqer [sheqerka];Fruta 

të grira [salcë];Gimbap [Pjatë orizi 

Koreane];Glikanxo;Glukozë për qëllime 

gatimi;Gluten i përgatitur për brum 

ushqimor;Gluten i shtuar për qëllime 

gatimi;Hallvë;Hudhër e grirë 

[erëza];Infuzione, jo për qëllime 

mjekësore;Jiaozi [brum në formë të 

rrumbullakët I mbushur];Kafe;Kafe 

artificiale;Kafe e papjekur;Kakao;Kanellë 

[erëz];Kaper;Karafil 

[erëz];Karamele;Karamele dekorative për 

ëmbëlsira;Karamele freskuese për fytin 

[ëmbëlsira];Karamele me brume 

bajamesh;Karamele (Mente —);Karamele 

[sheqerka];Kek me arra dhe bajame;Kek 

me krem ëmbëlsirash [të ftohta];Kërri 

[erëz];Kokoshka;Konservim artikujsh 

ushqimorë (Kripë për —);Kos i bërë në 

formë akulloreje [ëmbëlsira me krem të 

ftohtë];Krem caramel;Krem sheqeri 

[ëmbëlsira];Krem tatare për qëllime 

gatimi;Kripë gatimi;Kripë 

selinoje;Kulaçë;Kuskus [bollgur]  

Lëng turshie;Letër e ngrënshëme;Letër 

orizi e ngrënshëme;Likericë 

[ëmbëlsira];Lule dhe gjethe për përdorim 

si zëvendesues 

çaji;Maja;Majonezë;Makarona;Makarona 

me formë shiritash të gjatë;Makarona të 

gjata [petë];Malt për konsum nga 

njerëzit;Maltozë;Materiale për lidhjen e 

salçiçeve;Melasa për ushqim;Mëlmesë 

[erëza];Miell bathësh;Miell elbi;Miell 

gruri;Miell misri;Miell patate;Miell për 

ushqim;Miell soje;Miell tapiokë;Misër, i 

bluar;Misër, i pjekur;Misër kokër I 

përpunuar;Mjaltë;Muesli;Muse 

cokollate;Muse ëmbelsirash [e 

kofencionuar];Mustardë dhe 

ketchup;Mustardë;Nenexhik për 

ëmbëlsira;Niseshte për ushqim;Ushqime 

te pergatitura me baze 

Noodles;Okonomiyaki [petulla të 

shijshme 

Japoneze];Oriz;Pasta;Peksimadhe;Pelmen

i [byreçka të mbushur me mish];Pelte 
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frutash [ëmbëlsira];Pelte Royal;Pemë 

Krishtlindjeje (Ëmbëlsira për zbukurimin 

e —);Përzierje brumi të rrahur për 

okonomiyaki [petulla të shijshme 

Japoneze];Përzierje [erëza];Përzierje 

misri;Pesto [salcë];Peta brumi të 

rrumbullakta që mbushen me 

perime;Petulla;Pica;Pije çokollate me 

qumësht;Pije kafeje me qumësht;Pije 

kakaoje me qumësht;Pije (Me bazë 

çaji);Pije (Me bazë çokollate —);Pije (Me 

bazë kafeje —);Pije (Me bazë kakaoje —

);Piper [erëza];Piper i zi;Pluhur (Kek —

);Pluhur sode për pjekje;Preparate 

aromatike për ushqim;Preparate bimore 

për përdorim si zëvendësues 

kafeje;Preparate drithërash;Propolis 

[rrëshirë bletësh] për konsum nga 

njerëzit;Pulp/brum orizi për qëllime 

kulinare;Qull tërshëre;Ramen [pjatë me 

bazë brumi Japoneze];Ravioli;Salca 

djegëse [erëza];Salca [erëzash];Salca me 

lëng (Mishi —);Salca për sallata;Salcë 

domateje;Salcë domatesh me erëza 

[salcë];Salcë makaronash;Salcë 

soje;Sanduiçe;Shafran 

[erëza];Sheqer;Sheqer palme;Shkopa 

likerice [ëmbëlsira];Shurup ngjyrë 

ari;Simite buke;Sorbete 

[akujsh];Spageti;Sushi;Tabule;Tako;Tapi

okë;Tarta;Tërshërë e shtypur;Tërshërë (E 

zhvokshur —);Tharm buke;Tharm për 

brumëra;Thërrime buke;Torta;Torta 

(Orizi —);Tortija;Ujë (Deti —) [për 

gatim];Ushqim me bazë tërshëre;Ushqime 

me bazë drithërash;Ushqime me bazë 

orizi;Uthull;Uthull birre;Vanilinë 

[zëvendësues vaniljeje];Vanilje 

[aromatizuese];Vareniki [byreçka të 

mbushura];Waffles 

(ëmbëlsirë);Xhenxhefil [erëz];Yllza 

glikanxoje;Zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake  

34  Letër absorbuese për tubacionet e 

duhanit;Tavëll;Tavëll për 

duhanpirësit;Tavëll për duhanpirës të bërë 

nga metale jo të çmuara;Tavëll për 

duhanpirës të bërë nga metale të 

çmuara;Tavëll me çakmakë 

shkrepsash;Tavëll, jo prej metali të 

çmuar;Tavëll prej metali të 

çmuar;Mbështjelljese të gjata aziatike për 

këllëf duhani;tuba duhani të gjatë aziatik 

(kiseru);Kuti cigaresh automatike;Duhan 

për përtypje;Kuti purosh;Kuti purosh prej 

metali të çmuar;Kasë purosh;Kasë 

purosh, jo prej metali të çmuar;Gërshërë 

purosh;Prerëse purosh;Mbajtëse 

purosh;Lagështues purosh;Çakmakë 

purosh;thasë purosh;tuba purosh;Kuti 

cigaresh;Kuti cigaresh prej metali të 

çmuar;Kasë cigaresh;Kasë cigaresh prej 

metali të çmuar;Kasë cigaresh jo prej 

metali të çmuar;Filtra cigaresh;Mbajtëse 

cigaresh;Mbajtëse cigaresh jo prej metali 

të çmuar;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse çakmash;Çakmakë 

cigaresh;Letër cigaresh;Duhan 

cigaresh;tuba 

cigaresh;Cigarete;Cigarillos;Puro;Pajisje 

për ngrohjen e duhanit për qëllime 

thithjeje;Cigare elektrike [cigare 

elektronike];Kuti cigaresh 

elektronike;Kasë cigaresh 

elektronike;Cigare elektronike;Cigare 

elektronike për përdorim si alternativë 

ndaj cigareve tradicionale;Puro 

elektronike;Nargjile elektronike;Tuba 

elektronike shisha;Tuba për tymosje 

elektronike;Cigare me majë filtri;Maja 

filtra;Maja filtri për cigarette;Gurë 

zjarri;Duhan me aromë;Aromatizues, të 

ndryshëm nga vajrat esencialë, për 

përdorim në cigare 

elektronike;Aromatizues, të ndryshëm 

nga vajrat esencialë, për duhan;Duhan që 

dridhet me dorë;Bimë për pirjen e 

duhanit;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse purosh prej metali të 

çmuar;Duhan nargjile;Nargjile;Kuti 

purosh të lagështuara;Lagështues Duhan 

me gjethe;Gurë për çakmakë;çakmakë për 

duhanpirësit [çakmakë] [jo për 

automobila];Cilindra gazi të lëngshëm për 
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çakmakë;Tretësira të lëngshme të 

nikotinës për përdorim në cigare 

elektronike;Kuti shkrepëseje;Kuti 

shkrepse jo prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepse prej metali të çmuar;Mbajtëse 

shkrepsesh;Mbajtëse shkrepësesh jo prej 

metali të çmuar;Mbajtëse shkrepësesh 

prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepësesh;Shkrepëse;Cigare me 

mentol;Duhan për tub mentol;Tuba me 

mente;Duhan me mente;Avullues oral për 

duhanpirësit;Shkrepëse parafine;Qese 

tubash;Pastrues çibuku;Duhan 

pipe;Makina xhepi për rrotullimin e 

cigareve;Duhan për rrotullim;Shkrepse 

sigurie;Tuba për avullues cigaresh pa 

tym;Duhan pa tym;Pipa 

duhanpirëse;Duhan për hundë;Kuti 

duhani për hundë;Kuti duhani për hundë 

të bëra prej metali të çmuar;Kuti duhani 

për hundë, jo prej metali të çmuar;Kuti 

duhani për hundë prej metali të 

çmuar;Kuti duhani për hundë jo prej 

metaleve të çmuara;Shkrepse 

squfuri;Duhani;Filtrat e duhanit;Mulliri i 

duhanit;Kavanoza duhani;Pastrues të 

tubave të duhanit;Qese duhani;Duhan 

pluhur;Tava të vogla për të pështyrë 

duhanin;Zëvendësuesit e duhanit jo për 

qëllime mjekësore;Shkrepse me fosfor të 

verdhë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1373 

(220)  22/12/2021 

(540)   

INDER 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Rivian IP Holdings, LLC 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 6   Metale të zakonshme dhe lidhjet 

e tyre, minerale;materiale metalike për 

ndërtim dhe konstruksione;ndërtesa të 

transportueshme prej metali;kabllo dhe 

tela jo elektrike prej metali të 

zakonshëm;artikuj të vegjël prej 

metali;kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport;kasaforta;spiranca;doke 

lundruese prej metali, për ankorimin e 

varkave;spiranca detare;lidhje të metaleve 

të zakonshme;pllaka ankorimi;stema 

metalike për automjete;këmbana;kabllo 

metalike, jo elektrike;rakorde kabllosh 

prej metali, jo elektrike;zinxhirë prej 

metali;kapëse metalike për kabllo dhe 

tuba;kontejnerë prej metali;pllaka zhytjeje 

prej metali;shtiza flamuri prej 

metali;shkallë prej metali;brava metalike 

për automjete;pajisje metalike, 

përkatësisht dorezë mbajtëse prej 

metali;shkallë të lëvizshme për hipje prej 

metali për pasagjerë;shtylla prej 

metali;pulexho prej metali, përveç për 

makineritë;litarë prej metali;kllapa 

montimi prej metali.  

7  Motorë elektrikë për automjete dhe 

mjete detare;motorë për automjete dhe 

mjete detare;spiranca automatike për 

qëllime detare;makineri për drejtimin e 

karrocerisë dhe shasisë së automjetit dhe 

pjesëve strukturore të këmbimit të 

tyre;filtra ajri për motorë elektrikë dhe 

motorë automjetesh;cilindra motori për 

automjete;gjeneratorë për mjete detare 

dhe tokësore;pajisje ndezëse për motorët 

e mjeteve tokësore dhe detare;kompresorë 

pneumatikë dhe hidraulikë të 

automjeteve;pompa vaji për automjete 

tokësore dhe detare;kolektorë si pjesë të 

sistemit të shkarkimit të 

automjeteve;pompa uji për automjete 

tokësore dhe detare;pjesë automjeti, 
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përkatësisht kartera motori;pjesë 

automjeti, përkatësisht, ftohës vaji;pjesë 

automjeti, përkatësisht, tapa dhe kapakë 

të depozite nafte;pjesë automjeti, 

përkatësisht depozita nafte;pjesë 

mekanike motori për mjete tokësore dhe 

detare;matësa me zhytje të 

automjeteve;rripa distribucioni për 

motorë për automjete tokësore dhe 

detare;kompresorë ajri për 

automjete;motorë për fshirëse xhamash të 

përparmë për automjetet detare ose 

tokësore;tela për ndezjen e motorëve të 

automjeteve;ndezje elektronike për 

automjete;guarnicione metalike motori 

për automjete;motorë për varka;motorë 

elektrikë për varka;motorë me karburant 

varkash;gjeneratorë të energjisë elektrike 

që mund të përdoren edhe si motorë 

elektrikë për automjete.  

9   Varka shpëtimi;busulla detare;matës të 

thellësisë detare;bova shpëtimi, kufizimi 

dhe sinjalizimi;xhaketa shpëtimi.  

12   Automjete tokësore dhe detare dhe 

pjesë dhe aksesorë për to;pjesë 

strukturore dhe përbërës të grupit të 

fuqisë në natyrën e motorëve elektrikë për 

automjetet tokësore dhe detare;karroceri 

të mjeteve detare;mbulesa të përshtatura 

për mjete detare;interier lëkure me porosi 

për automjete;tapiceri për 

automjete;mjete elektrike tokësore dhe 

detare;pjesë të automjeteve elektrike, 

përkatësisht motorë;fshirëse xhami;mjete 

detare plotësisht elektrike me baterie me 

performancë të lartë;sedilje për 

automjete;motorë për automjete tokësore 

dhe detare;mbajtëse motori për 

automjete;stema për automjete;jastëkë për 

sedilje automjetesh;pasqyra për 

automjete;ganxha të projektuara 

posaçërisht për përdorim në automjete për 

të mbajtur aksesorë  automjetesh;xhamat 

e përparme të automjeteve;pajisje kundër 

vjedhjes për automjete;mbrojtëse të 

sediljeve të automjetit;pjesë riparimi 

strukturor për automjete tokësore dhe 

detare;karroceri të mjeteve tokësore dhe 

detare;gomina për fshirëse xhami të 

përparmë për automjete;dritare xhami për 

automjete;alarme kundër vjedhjeve për 

automjete;rripa sigurimi për përdorim në 

automjete;aksesorë automjetesh pas 

tregtimit, përkatësisht çanta, rrjeta dhe 

tabaka për organizimin e automjeteve të 

përshtatura posaçërisht për montim në 

automjete;rripa sigurie për sediljet e 

automjeteve;automjete elektrike, 

përkatësisht vetura, kamionë, 

varka;biçikleta;brava elektrike për mjete 

motorike;sisteme alarmi për automjete 

motorike;rimorkio për mjete detare.  

16  Letër dhe karton;materiale të 

printuara;material për 

libërlidhje;fotografi;materiale shkrimi dhe 

zyre, përveç mobiljeve;ngjitës për artikuj 

shkrimi ose për qëllime 

shtëpiake;materiale vizatimi dhe 

materiale për artistë;penela;materiale 

udhëzuese dhe mësimore;fletë plastike, 

filma dhe qese për mbështjellje dhe 

paketim;lloje printeri, blloqe 

printimi;manuale të printuara në fushën e 

mirëmbajtjes dhe riparimit të 

automjeteve;stilolapsa;letër;kancelari;vet

ngjitëse.  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure;Lëkura 

dhe lëkura të përpunuara 

kafshësh;bagazhe dhe çanta 

transporti;çadra dhe çadra 

dielli;bastunë;kamxhik, parzmore dhe 

shalë;qafore, rripa dhe veshje për 

kafshë;çanta librash;çanta shkollore;baule 

dhe çanta udhëtimi;çadra;çanta 

udhëtimi;kuti tualeti që shiten bosh;çanta 

grimi që shiten bosh;çanta lëkure  

21   Enë dhe pajisje shtëpiake ose 

kuzhine;enë gatimi dhe tavoline, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve;krehëra dhe 

sfungjerë;furça, përveç 

penelave;materiale për prodhimin e 

furçave;artikuj për qëllime pastrimi;xham 

i papunuar ose gjysëm i përpunuar, 

përveç xhamit të ndërtimit;enë qelqi, 
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porcelani dhe balte;gota dhe 

filxhanë;shishe, që shiten bosh;kuti për 

mbajtje ushqimin;xham i papërfunduar 

për xhama automjetesh;xham për drita 

sinjalizuese ose fenerë për automjete.  

24   Tekstile dhe zëvendësues për 

tekstile;artikuj prej cope për 

shtëpinë;perde prej tekstili ose 

plastike;Peshqir;peshqir 

plazhi;batanije;perde dritaresh.  

25   Veshje, veshje për këmbët, veshje për 

kokën;Artikuj veshjesh, përkatësisht, T-

shirt, bluza, pulovra, pantallona të 

shkurtra, pantallona, këmisha, xhaketa, 

pallto, kapele, këpucë;veshje për kokën, 

përkatësisht, kapele sportive, kasketa, 

strehë dielli;kapele për bebet, foshnjat, të 

vegjlit dhe fëmijët;veshje trupore për 

foshnjat dhe fëmijët e vegjël;veshje për 

bebe.  

26   Dantella, gërsheta dhe qëndisje, dhe 

fjongo dhe papijone;butona, grepa dhe 

filiqe, gjilpëra me kokë dhe gjilpëra;lule 

artificiale;dekorime flokësh;flokë të 

rremë;arna pëlhure për veshje;arna 

pëlhure zbukuruese.  

35   Reklamim;menaxhim 

biznesi;administrim biznesi;funksione 

zyre;funksionimi i sistemeve të baterive 

elektrike të përbëra nga aparate të 

baterive elektrike të lidhura pa tel me 

softuer dhe firmuer të integruar të 

përditësuar nga distanca dhe softuer 

mbështetës për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur për të tjerët, 

për qëllime biznesi, dhe shërbime të 

këshillimit të biznesit lidhur me 

to;konçesione në fushën e automjeteve 

dhe automjeteve detare;dyqane me 

pakicë, pika shitjeje dhe dyqane të 

përkohëshme në fushën e automjeteve 

dhe mjeteve detare;shërbime konsulence 

afariste, përkatësisht ofrimi i ndihmës në 

zhvillimin e strategjive të 

biznesit;konsultime në fushën e efiçiencës 

së energjisë që ka të bëjë me energjinë 

diellore dhe të rinovueshme;ofrimi i 

shërbimeve këshilluese dhe konsulence 

për blerje për konsumatorët për blerjen e 

automjeteve dhe mjeteve detare;ofrimi i 

një shërbimi informacioni të numrave 

telefonike në internet që përmban 

informacion në lidhje me automjetet dhe 

stacionet e karikimit.  

40  Trajtimi i materialeve;riciklimi i 

mbetjeve dhe plehrave;pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit;shërbime printimi;ruajtja e 

ushqimit dhe pijeve;prodhimi i 

automjeteve me porosi;dhënia me qira e 

aparateve të baterive elektrike të lidhura 

pa tel me softuer dhe firmuer të integruar 

të përditësuar nga distanca për ruajtjen 

dhe shkarkimin e energjisë elektrike të 

ruajtur për stabilizimin dhe përmbushjen 

e kërkesave dhe qëllimeve të përdorimit 

të energjisë elektrike;finicioni me akrilik i 

automjeteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1375 

(220)  23/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu e erret; e kuqe; jeshile; kafe'; e 

bardhe; gri 

(732)  MELIKA GROUP SHPK   

Lagjja Deshmoret, Pallati Elvi, 

Konstruksion, Kati 2, Tirane – Shqiperi., 

AL 

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

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

Shqiperi. 

(511) 18   çanta dore; çanta; çanta [zarfe, 

qese] prej lëkure, për paketim; çanta për 

kampe; çanta për alpinistë; çanta për 

sporte; çanta plazhi; kuti prej lëkure ose 

derrase prej lëkure; çanta(valixhe); kasat 

e kartave të biznesit; kasat e kartave të 

kreditit [kuletat]; lëkura të dredhura; 

mbulesa mobiljesh prej lëkure; çanta 

gjahu [pajisje gjahu]; çanta veshjesh për 

udhëtime; perimetra prej lëkure,( rripa ne 

forme rrethore prej lekure); kapse për 

mbajtjen e çantave të pazarit; korniza 

çantash dore; lëkurë e imituar; etiketat 

prej lëkure; kordon prej lëkure; rripa 

lëkure; lëkure, e pa punuar ose gjysëm e 

punuar; mbulesë lëkure; cadra; kuletat e 

xhepit; çanta shpine; çanta shkollore; 

çanta pazari; rripa shpatullash [rripa] prej 

lëkure / rripa lëkure shpatullash / rripa 

lëkure për supe; dorezat e valixheve; 

valixhet; çanta udhëtimi; stoli prej lëkure 

për mobilje.  

25  Veshje, këpucë, kapele; pantallona; 

bluza (tee-shirts); veshje motoristi, veshje 

çiklisti; grykore, jo prej letre, shirit për 

kokën (veshje); rroba banje; kapuç për 

banjo; sandale; qafore gezofi [boa]; te 

brendshme; mbathje për bebe; mbrojtese 

jakash; çizme sporti; këpucë plazhi; 

kapuçë [veshje]; shall; rripa [veshje]; 

rripa brezi për para [veshje];kostum për 

ski në ujë; fjongo per veshje; shall gëzofi; 

shami; kasketa [veshje për kokën]; 

dorashka [veshje]; mandile per koken; 

geta; çorape; kravata; shami zbukurimi 

xhepi; peliçe [veshje]; pizhama; vello 

[veshje]; mbajtëse çorapesh; jaka 

[veshje]; fanella; dorashka; byzylyk dore 

[veshje]; veshje plazhi; kasketë dielli; 

zhartiera per çorape; zhartiera per çorape 

te gjata; zhupon; streçe; përparëse 

[veshje]; galloshe; këpucë ose sandale 

kashte; rrobë banjo; shapka banje; 

kominoshe fëmijësh; kominoshe 

(ndërresa); bereta; këllëf për femijë, jo me 

ngrohje elektrike; çizme; qafa çizmesh; 

çizme të shkurtra; mbathje [veshje]; 

këmisha; kurriz këmishash; bust [të 

brendshme grash]; jelek; xhaketa 

[veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi të 

leshta [veshje]; kombinime [veshje]; 

këmishë e brendshme [ndërresa]; veshje 

të gatshme; jaka te heqshme; veshje 

lëkure; kapuç për dush; funde; astare të 

gatshëm [pjesë veshje]; pardesy; 

gabardinë [veshje]; këpucë për 

gjimnastikë; fanella [veshje]; pulovra; 

triko; uniforma; këllëfë gëzofi [veshje]; 

gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta; 

pantallona; trikotazhe; të thurrura 

[veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te 

sipërme; kapele; sutjene; shami koke; 

toga; kambale; fustane; pantofla; këpucë 

sporti; shami (shall); këmishë e 

brendshme grash; maskë (gjumi); 

mbathje; të brendshme; papijonë; kravata.  

35  Shërbime shitje me shumicë dhe 

pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të 

internetit të produkteve si: veshmbathje të 

ndryshme, veshje të të gjitha llojeve për 

fëmijë dhe për të rritur (për të gjitha 

moshat), veshje dhe uniforma pune te te 

gjitha llojeve, tekstile për përdorim 

shtëpiak dhe hoteleri, carcaf, guverta, 

jorgan, peshqira, mbrojtëse dysheku, 

jastëk, batanije, këpucë, produkte 

kosmetike per te gjitha moshat, akesesore 

te ndryshem, produkte dhe pajisje per 

perdorim ne shtepi dhe industri, mobilje 

per shtepi, mobilje zyrash, mobilje 

restorantesh, mobilje per hoteleri, 

aksesore dhe produkte per dekorime te 

ambienteve te brendshme dhe te jashtme, 

dysheke te te gjitha llojeve, krevate, 

mobilje per shtepi, mobilje zyrash, 

mobilje restorantesh, mobilje per hoteleri, 

lodra te ndryshme per femije dhe per te 

rritur, aksesore te ndryshem, aksesore prej 

metali te cmuar, produkte bizhuterie si 

unaza per meshkuj dhe femra, varese per 

meshkuj dhe femra, byzylyke per femra 
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dhe meshkuj, butona, produkte per 

suvenire, ora dore per femra dhe meshkuj, 

ora murale, veshmbathjeve te te gjitha 

llojeve, veshje per femije dhe per te rritur 

( per te gjitha moshat), produkte 

kosmetike per te gjitha moshat; sigurimi i 

një tregu online për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; promovimin e 

shitjeve për të tjerët.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1389 

(220)  28/12/2021 

(540)   

KASARIO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate 

farmaceutike për trajtimin e 

mosfunksionimit erektil; preparate 

farmaceutike për përdorim në urologji; 

preparate farmaceutike për trajtimin e 

hipertensionit pulmonar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/3 

(220)  05/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Sagema shpk 

Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 3  boje flokesh  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/5 

(220)  05/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  bardhe e zi 

(732)  Sagema shpk 

Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 
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Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 3  maske, stilues flokesh, shampo  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyres, 

informacione komerciale dhe këshilla për 

konsumatoret; Asistence për menaxhim 

komercial.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/14 

(220)  07/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Acer Incorporated 

7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist., TW 10541 TAIPEI CITY, R.O.C., 

Taiwan, Province of China , CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 20  Mobilje; ulëse; mobilje për tu 

ulur; karrige për lojëra; karrige me rrota 

kastori; stola të lëvizshëm [mobilje]; 

karrige me krahë për zyrë; karrige me 

kontur (karrige veçanërisht e dizenjuar 

për t’u përshtatur me trupin e njeriut); 

karrige të palosshme (convertible chairs); 

karrige të shtrira; karrige rrotulluese; 

jastëkë për karrige; këmbë për karrige; 

karrige me bazë të lartë; karrige për salla 

konferencash; ulëse të larta [mobilje]; 

karrige me bazë të lartë rrotulluese; 

mbështetëse portative e shpinës për 

përdorim me karrige; karrige që janë 

mobilje për zyra; karrige me krahë; 

karrige të shtrira me krahë; mobilje e 

shtrirë [mobilje]; karrige e shtrirë 

[karrige]; karrige lëkundëse; ulëse prej 

metali; jastëkë për ulëse; mbajtës ulësesh 

të përshtatshme; tavolina; tavolina për 

kompjuter; tavolina për zyrë; tavolina 

kompjuteri dhe tavolina; tavolina pune; 

tabela ekrani të lëvizshme; dollapë; stola 

[mobilje]; gardhe kufizuese për bebe 

(playpens); djep/djep me tundje; rafte 

librarie; krevat prej druri; rafte druri për 

shishe; komodina; tavolina kompjuteri; 

moblije për zyrë; stenda  për varjen e 

kostumeve; kabineta me indekse për të 

mbajtur dokumenta prej letre [mobilje]; 

kabineta për dosje për të mbajtur 

dokumenta prej letre; ekrane për vatra 

zjarri [mobilje]; ulëse/karrige [ulëse]; 

karrige të gjata për të pushuar/shezllone; 

mbështetëse koke [mobilje]; stenda për 

varjen e kapeleve; stenda për mbajtjen e 

ekranit; rafte për kabineta për dosje; 

komodina me sirtarë; banak [tavolina]; 

dyshekë; tavolina të lëvizshme; divane; 

cabinet pune; mobilje për shkollë; 

tavolina shtypshkrimi/rafte për makina 

shkrimi; shtrate; stola për punë; rafte 

metalike [mobilje]; stenda për lule 

[mobilje]; piedestale për vazo lulesh; 

mobilje prej metali; stenda për 

ekspozimin e gazetave; rafte metalike për 

magazinë; lavaman [mobilje]; stenda për 

mbajtjen e palltove; pjesë mobilje prej 

druri/pjesë prej druri për mobilje; tavolina 

për qëndrim në këmbë; stenda për 

mbajtjen e çadrave; ekrane [mobilje]; 

pjesa e sipërme e tavolinës (sipërfaqe 

tavoline); dyer për mobilje; rafte për 

mobilje; tavolina shkrimi; kolltuqe; 

kolltuqe të gjëra; baza për shtratin; 

tavolina prej metali; komodinë me 

pasqyrë për tu veshur; rafte për ruajtje; 

kyça [mobilje]; karrige portative; 
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platformë mbështetëse [mobilje]; rafte 

metalike për pllaka [mobilje]; vitrina 

[mobilje]; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; stenda për makina llogaritëse; 

tavolina me rafte me rrota që përdoret për 

shërbimin e ushqimit  [mobilje]; tavolina 

masazhi; dyshekë uji, jo për qëllime 

mjekësore; stola; karroca [mobilje]; 

sënduk për mbajtjen e lodrave; karrige të 

larta për bebe; rrethore për të mësuar 

foshnjet të ecin (infant ëalkers); karroca 

për kompjuter [mobilje]/karroca metalike 

për kompjuter [mobilje]; rafte për libra 

[mobilje]; stenda për mbajtjen e 

peshqirave [mobilje]; platforma për të 

ndërruar beben të montuara-në mur; 

stenda me ndarje të pavarura [mobilje]; 

mobilje të fryra me ajër; organizues për të 

treguar stolitë/organizues për të treguar 

bizhuteritë; njësi për rafte; tavolina 

mbështetëse; rafte librash; mbajtëse 

rrobash; krevat për bebe/djep për bebe; 

djep prej kashte për mbajtjen e foshnjes 

(Moses baskets); garderoba; stola me 

këmbë; dyshekë me ajër, jo për qëllime 

mjekësore; dyshekë për kamping; karrige 

për dush; ulëse tualeti për bebe; tavolina 

që i mban në prehër; tavolina të 

lëvizshme; mobilje për banjo [mobilje]; 

sirtarë për mobilje; kyçe valixhesh; stola 

për banjo; komodina kuzhine [mobilje]; 

organizues raftesh; organizues për rafte 

që varen; ndarëse për ruajtjen nga 

teshtimat (sneeze guards); jastëkë; jastëkë 

të mbushur; jastëkë të mbushur me ajër, 

jo për qëllime mjekësore; jastëkë në 

formë cilindrike (bolsters); jastëkë ajri, jo 

për qëllime mjekësore; shtroja për koshin 

e bebeve; shtroja të ripërdorshme për të 

ndërruar bebin; jastëkë për të 

fjetur/shtroje për të fjetur; jastëkë për të 

mbështetur kokën për bebe; jastëkë anti-

rrotullim për bebe; jastëkë për 

pozicionimin e kokës për bebe; 

ventilatorë për përdorim personal, jo 

elektrik; kontenierë, jo prej metali 

[ruajtje, transporti]; kazanë, jo prej 

metali; varëse peshqirësh e fiksuar, jo prej 

metali; kontenierë paketimi prej plastike; 

fuçi, jo prej metali; stenda për mbajtjen e 

fuçive, jo prej metali; mbulesa për rrobat 

[garderobë]; kanistra [shporta] për 

transportin e sendeve; shporta kanistre për 

bukën; rezervuare, jo prej metali dhe as 

prej guri/depozita, jo prej metali dhe as 

prej guri; barrela, jo prej metali; kasa për 

shishe prej druri; shporta, jo prej metali; 

mbulesa veshjesh [ruajtje]; kuti prej druri 

ose plastike; kazanët e mbetjeve, jo prej 

metali dhe jo për përdorim mjekësor; 

kosha riciklimi, jo prej metali; xham në 

ngjyrë argjendi [pasqyra]; pasqyra 

[xhama për tu parë]; pllaka pasqyre; 

pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra 

tualeti]; varëse palltosh/varëse rrobash; 

shkallë prej druri ose plastike; shkallë për 

tu ngjitur [shkallë], jo prej metali; shkallë 

të vogla për tu ngjitur, jo prej metali; 

shtrate për kafshët shtëpiake; kuti foleje 

për kafshët shtëpiake; kolibe për kafshë 

shtëpiake; kolibe për qen; rafte për 

foragjere; vende për gërvishtje për mace; 

jastëkë për kafshë shtëpiake; kafazë për 

zogjtë; jastëkë për rreshtimin e kutive të 

kafshëve shtëpiake; ekrane ekspozimi për 

reklama; pankarta prej druri ose plastike; 

targa, jo prej metali/pllaka regjistrimi, jo 

prej metali; pllaka emri, jo prej 

metali/pllaka identiteti, jo prej metali; 

numra shtëpie, jo prej metali, jo-të 

shkëlqyeshëm; sinjalistikë prej druri ose 

plastike; objekte reklamimi të fryra me 

ajër; etiketa prej plastike; etiketa të 

qepura prej plastike ose gome për rroba; 

byzylykë identifikimi, jo prej metali; kuti 

veglash, jo prej metali, bosh; arka 

veglash, jo prej metali, bosh; kosha, jo 

prej metali/arka, jo prej metali.  
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(210)  AL/T/ 2022/15 

(220)  07/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Acer Incorporated 

7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist., TW 10541 TAIPEI CITY, R.O.C., 

Taiwan, Province of China , CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 20  Mobilje; ulëse; mobilje për tu 

ulur; karrige për lojëra; karrige me rrota 

kastori; stola të lëvizshëm [mobilje]; 

karrige me krahë për zyrë; karrige me 

kontur (karrige veçanërisht e dizenjuar 

për t’u përshtatur me trupin e njeriut); 

karrige të palosshme (convertible chairs); 

karrige të shtrira; karrige rrotulluese; 

jastëkë për karrige; këmbë për karrige; 

karrige me bazë të lartë; karrige për salla 

konferencash; ulëse të larta [mobilje]; 

karrige me bazë të lartë rrotulluese; 

mbështetëse portative e shpinës për 

përdorim me karrige; karrige që janë 

mobilje për zyra; karrige me krahë; 

karrige të shtrira me krahë; mobilje e 

shtrirë [mobilje]; karrige e shtrirë 

[karrige]; karrige lëkundëse; ulëse prej 

metali; jastëkë për ulëse; mbajtës ulësesh 

të përshtatshme; tavolina; tavolina për 

kompjuter; tavolina për zyrë; tavolina 

kompjuteri dhe tavolina; tavolina pune; 

tabela ekrani të lëvizshme; dollapë; stola 

[mobilje]; gardhe kufizuese për bebe 

(playpens); djep/djep me tundje; rafte 

librarie; krevat prej druri; rafte druri për 

shishe; komodina; tavolina kompjuteri; 

moblije për zyrë; stenda  për varjen e 

kostumeve; kabineta me indekse për të 

mbajtur dokumenta prej letre [mobilje]; 

kabineta për dosje për të mbajtur 

dokumenta prej letre; ekrane për vatra 

zjarri [mobilje]; ulëse/karrige [ulëse]; 

karrige të gjata për të pushuar/shezllone; 

mbështetëse koke [mobilje]; stenda për 

varjen e kapeleve; stenda për mbajtjen e 

ekranit; rafte për kabineta për dosje; 

komodina me sirtarë; banak [tavolina]; 

dyshekë; tavolina të lëvizshme; divane; 

cabinet pune; mobilje për shkollë; 

tavolina shtypshkrimi/rafte për makina 

shkrimi; shtrate; stola për punë; rafte 

metalike [mobilje]; stenda për lule 

[mobilje]; piedestale për vazo lulesh; 

mobilje prej metali; stenda për 

ekspozimin e gazetave; rafte metalike për 

magazinë; lavaman [mobilje]; stenda për 

mbajtjen e palltove; pjesë mobilje prej 

druri/pjesë prej druri për mobilje; tavolina 

për qëndrim në këmbë; stenda për 

mbajtjen e çadrave; ekrane [mobilje]; 

pjesa e sipërme e tavolinës (sipërfaqe 

tavoline); dyer për mobilje; rafte për 

mobilje; tavolina shkrimi; kolltuqe; 

kolltuqe të gjëra; baza për shtratin; 

tavolina prej metali; komodinë me 

pasqyrë për tu veshur; rafte për ruajtje; 

kyça [mobilje]; karrige portative; 

platformë mbështetëse [mobilje]; rafte 

metalike për pllaka [mobilje]; vitrina 

[mobilje]; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; stenda për makina llogaritëse; 

tavolina me rafte me rrota që përdoret për 

shërbimin e ushqimit  [mobilje]; tavolina 

masazhi; dyshekë uji, jo për qëllime 

mjekësore; stola; karroca [mobilje]; 

sënduk për mbajtjen e lodrave; karrige të 

larta për bebe; rrethore për të mësuar 
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foshnjet të ecin (infant ëalkers); karroca 

për kompjuter [mobilje]/karroca metalike 

për kompjuter [mobilje]; rafte për libra 

[mobilje]; stenda për mbajtjen e 

peshqirave [mobilje]; platforma për të 

ndërruar beben të montuara-në mur; 

stenda me ndarje të pavarura [mobilje]; 

mobilje të fryra me ajër; organizues për të 

treguar stolitë/organizues për të treguar 

bizhuteritë; njësi për rafte; tavolina 

mbështetëse; rafte librash; mbajtëse 

rrobash; krevat për bebe/djep për bebe; 

djep prej kashte për mbajtjen e foshnjes 

(Moses baskets); garderoba; stola me 

këmbë; dyshekë me ajër, jo për qëllime 

mjekësore; dyshekë për kamping; karrige 

për dush; ulëse tualeti për bebe; tavolina 

që i mban në prehër; tavolina të 

lëvizshme; mobilje për banjo [mobilje]; 

sirtarë për mobilje; kyçe valixhesh; stola 

për banjo; komodina kuzhine [mobilje]; 

organizues raftesh; organizues për rafte 

që varen; ndarëse për ruajtjen nga 

teshtimat (sneeze guards); jastëkë; jastëkë 

të mbushur; jastëkë të mbushur me ajër, 

jo për qëllime mjekësore; jastëkë në 

formë cilindrike (bolsters); jastëkë ajri, jo 

për qëllime mjekësore; shtroja për koshin 

e bebeve; shtroja të ripërdorshme për të 

ndërruar bebin; jastëkë për të 

fjetur/shtroje për të fjetur; jastëkë për të 

mbështetur kokën për bebe; jastëkë anti-

rrotullim për bebe; jastëkë për 

pozicionimin e kokës për bebe; 

ventilatorë për përdorim personal, jo 

elektrik; kontenierë, jo prej metali 

[ruajtje, transporti]; kazanë, jo prej 

metali; varëse peshqirësh e fiksuar, jo prej 

metali; kontenierë paketimi prej plastike; 

fuçi, jo prej metali; stenda për mbajtjen e 

fuçive, jo prej metali; mbulesa për rrobat 

[garderobë]; kanistra [shporta] për 

transportin e sendeve; shporta kanistre për 

bukën; rezervuare, jo prej metali dhe as 

prej guri/depozita, jo prej metali dhe as 

prej guri; barrela, jo prej metali; kasa për 

shishe prej druri; shporta, jo prej metali; 

mbulesa veshjesh [ruajtje]; kuti prej druri 

ose plastike; kazanët e mbetjeve, jo prej 

metali dhe jo për përdorim mjekësor; 

kosha riciklimi, jo prej metali; xham në 

ngjyrë argjendi [pasqyra]; pasqyra 

[xhama për tu parë]; pllaka pasqyre; 

pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra 

tualeti]; varëse palltosh/varëse rrobash; 

shkallë prej druri ose plastike; shkallë për 

tu ngjitur [shkallë], jo prej metali; shkallë 

të vogla për tu ngjitur, jo prej metali; 

shtrate për kafshët shtëpiake; kuti foleje 

për kafshët shtëpiake; kolibe për kafshë 

shtëpiake; kolibe për qen; rafte për 

foragjere; vende për gërvishtje për mace; 

jastëkë për kafshë shtëpiake; kafazë për 

zogjtë; jastëkë për rreshtimin e kutive të 

kafshëve shtëpiake; ekrane ekspozimi për 

reklama; pankarta prej druri ose plastike; 

targa, jo prej metali/pllaka regjistrimi, jo 

prej metali; pllaka emri, jo prej 

metali/pllaka identiteti, jo prej metali; 

numra shtëpie, jo prej metali, jo-të 

shkëlqyeshëm; sinjalistikë prej druri ose 

plastike; objekte reklamimi të fryra me 

ajër; etiketa prej plastike; etiketa të 

qepura prej plastike ose gome për rroba; 

byzylykë identifikimi, jo prej metali; kuti 

veglash, jo prej metali, bosh; arka 

veglash, jo prej metali, bosh; kosha, jo 

prej metali/arka, jo prej metali.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/19 

(220)  12/01/2022 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; e zeze 

(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 (cigaresh), letër 

thithëse për çibuk, tavlla duhani, blloqe 

me letra cigaresh, kuti (purosh), gërshërë 

purosh, mbajtëse purosh, filtera cigaresh, 

këllëf cigaresh, pastruesa çibukësh për 

çibuk duhani, çibuk (duhani), këllëfë 

(cigareje), kavanoz për duhan, çibukë 

duhani, qese duhani.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/23 

(220)  14/01/2022 

(540)   

FLONSENO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate 

farmaceutike për trajtimin e astmës; 

preparate farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve respiratore; dilatorët 

bronkial; steroide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/30 

(220)  17/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RESORT 

(591)  E bardhe; jeshile. 

(732)  Hotel Uji i Ftohtë Tepelenë 

Tepelenë, Rruga nacionale Tepelenë-

Gjirokaster, km 7., AL 

(740) Fatmir Hysa 

Rruga Emin Duraku pll.6/1 

(511) 43  sherbime te barit, resorantit, 

qendrim i perkohshem  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/33 

(220)  18/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)  blu; e bardhë 

(732)  Imelda Dembacaj 

Rr.''E Kavajes'', kompleksi i pallateve 

''100 Vitrinat'', Kulla B, Kati II, Tiranë, 

AL 

(740) Imelda Dembacaj 

Rr.''E Kavajes'', kompleksi i pallateve 

''100 Vitrinat'', Kulla B, Kati II, Tiranë 

(511) 35  Shërbime të agjensisë së 

punësimit.  

41  Kurse të gjuhëve të huaja;kurse të 

formimit profesional;shërbime të 

përkthimeve të shkruara dhe verbale nga 

gjuhë të huaja;shërbime të rezervimit të 

biletave për aktivitete, kulturore, 

arsimore, edukative dhe 

sportive;publikimi i librave dhe teksteve 

për qëllime publicitare.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/38 

(220)  20/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  vjollce; portokalli 

(732)  Derayah Financial Company 

2nd Floor, Olaya Center, Olaya Main 

Street, Riyadh 11323, PO Box 286546, 

SA 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 36  Shërbime sigurimi; shërbime 

financiare; shërbime monetare; çështje të 

pasurive të paluajtshme; shërbime të 

agjensisë së mbledhjes së borxheve; 

shërbime këshilluese për borxhet; 

transfertat elektronike të fondeve; 

rregullimi financiar për projektet e 

ndërtimit; shërbime të ndërmjetësimit 

financiar doganor; vlerësimi financiar 

(për sigurimet, bankar, për pasuritë e 

paluajtshme); manaxhimi financiar; 

analiza financiare; këshillimi financiar; 

informacioni financiar; sponsorizimi 

financiar; vlerësimi financiar  i pemëve të 

paprera / përcaktimi i vlerës financiare të 

pemëve të paprera; ofrimi i informacionit 

financiar nëpërmjet një faqeje interneti; 

manaxhimi financiar i pagesave të 

rimbursimit për të tjerët; shërbime 

financimi; investimi i fondeve; huadhënie 

(financimi); veprime bankare në rrjet 

(online); organizime për mbledhjen e 

parave; veprime bankare.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/40 

(220)  20/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 ) STUDIOS 

(591)  e zeze; e bardhe 

(732)  "AVA Studio'', sh.p.k 
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Rruga ''Brigada VIII" Ndertesa nr.19, 

Hyrja 5, Kati 10, Apartamenti 31, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Fjoralba Zeko 

Rr.Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 

10/4, Tiranë 

(511) 3   ngjitëse për ngjitjen e qerpikëve 

të rremë; ngjitëse për ngjitjen e flokëve 

false; ngjitëse për qëllime kozmetike; 

kremra pas rruajtjes; qumësht bajamesh 

për qëllime kozmetike; vaj bajamesh; 

sapun bajamesh; preparate aloe vera për 

qëllime kozmetike; qelibar 

[parfum];sapun kundër djersës; antidjersë 

[tualeti]; aromatikë [vajra esenciale]; 

astringent për qëllime kozmetike; letra të 

lagura për fëmijë; esencë badiani; balsam, 

të ndryshme nga ato për qëllime 

mjekësore;basma [ngjyrë kozmetike]; 

preparate për banjë, jo për qëllime 

mjekësore; kripërat e banjës, jo për 

qëllime mjekësore; çaj banjo për qëllime 

kozmetike; ngjyra për mjekrën; maska 

bukurie; vaj bergamoti; preparate 

zbardhuese [dekolorantë] për qëllime 

kozmetike; shkëlqyes trupi; bojë trupi për 

qëllime kozmetike; qumësht pastrues për 

qëllime tualeti; preparate kolagjeni për 

qëllime kozmetike; ngjyrues për qëllime 

tualeti; sprej ftohës për qëllime 

kozmetike; kremrat kozmetikë; ngjyra 

kozmetike; konfeksione kozmetike; lapsa 

kozmetike; preparate kozmetike për 

banjë; preparate kozmetike për qerpikët; 

preparate kozmetike për kujdesin e 

lëkurës; preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi; pulla kozmetike, të 

mbushura;kozmetike; kozmetikë për 

fëmijë;shtupa pambuku për qëllime 

kozmetike/shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike; pambuk leshi për qëllime 

kozmetike; pambuk leshi  tëb ngopur me 

preparate për heqjen e grimit; krem për 

lëkurë/dyllë për lëkurë; transferta 

dekorative për qëllime kozmetike; sapun 

deodorant; deodorantë për qeniet 

njerëzore ose për kafshët; preparate për 

depilim/depilatorë; dyll depilues; maska 

njëpërdorimshme me ngrohje me avull, jo 

për qëllime mjekësore; veshje për 

rindërtimin e thonjve; shampo të thata; 

kolonjë; vajra esencialë/vajra 

eterikë;vajra esenciale të drurit të kedrit; 

vajra esenciale të qitros; vajra esenciale të 

limonit; kremrat me bazë vaji esencial për 

përdorim në aromaterapi; vajra esencialë 

për përdorim në aromaterapi; esenca 

eterike; ekstrakte lulesh [parfume]; 

kozmetike për vetullat; lapsat e vetullave; 

qerpikët e rremë; thonjtë e rremë;vaj 

gaultheria; arna sysh xhel për qëllime 

kozmetike; yndyrat për qëllime 

kozmetike; balsamet e flokëve; bojëra 

flokësh/ngjyrues flokësh; locione për 

flokë; sprej për flokë; preparate për 

drejtimin e flokëve; preparate për valëzim 

flokësh/ preparate për valëzim për flokët; 

këna [ngjyrë kozmetike]; ekstrakte 

bimore për qëllime kozmetike; peroksid 

hidrogjeni për qëllime kozmetike; temjan; 

vaj jasemini; shkopinj temjan; vaj 

livando; ujë livando; shkëlqyes buzësh; 

kuti për buzëkuqë;buzëkuqët; bojë trupi 

me lateks të lëngshëm për qëllime 

kozmetike; locione për qëllime 

kozmetike; make-up; pluhur make-up; 

përgatitjet e grimit; preparate për heqjen e 

make-up-it;rimel; qirinj masazhi për 

qëllime kozmetike; xhel për masazh, të 

ndryshme nga ato për qëllime mjekësore; 

ujë mishelar; esenca e mentes [vaj 

esencial]; mente për parfumeri; dyll për 

mustaqet; myshku [parfumeri]; ngjitëse 

për thonjtë; preparate për kujdesin e 

thonjve; vezullues i thonjve; manikyr për 

thonjtë; heqës manikyri; neutralizues për 

onde të përhershme; vajra për qëllime 

kozmetike; vajra për parfume dhe aroma; 

parfumeri; parfume; vazelinë për qëllime 

kozmetike; preparate fitokozmetike; 

pomada për qëllime kozmetike; përzjerje 

petalesh [aroma]; shampo; preparate për 

rruajtje; sapun rroje; maska me fletë për 

qëllime kozmetike; krem për zbardhjen e 
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lëkurës; preparate për nxirjen nga dielli 

[kozmetikë]; preparate kundër diellit; 

inde të ngopura me kremra kozmetike; 

inde te ngopura me preparate per heqjen e 

grimit; uje grimi;preparate per grim; tonik 

për qëllime kozmetike.  

16   tabela reklamash prej letre ose 

kartoni; albume/fletore; almanakë;letër 

kalk për animacione; kartela njoftimi 

[kartelë shkrimi]; akuarele/bojëra uji 

[piktura]/bojëra uji [piktura]; atlase; thasë 

[zarfe, thasë] prej letre ose plastike, për 

paketim; pankarta prej letre; shirita me 

barkod; shirita lidhëse [libërlidhje]; 

mostra biologjike për përdorim në 

mikroskop [materiale mësimore]; 

skica/plane; aparate dhe makineri 

libërlidhjeje [pajisje zyre]; materiale 

libërlidhjeje; mbajtëse librash; libërtha; 

faqeshënuesit; librat; zarfa për shishe prej 

letre ose kartoni; mbështjellës shisheje 

prej letre ose kartoni; kuti letre ose 

kartoni; letra punëdore; kalendarët; 

kanavacë për pikturë; letër karboni; tuba 

kartoni; karton; kartat/grafikët; kuti për 

pulla [vula]; katalogë; tregues grafiku, jo 

elektronik; kromolitografë 

[kromos]/kromos; klipboardsa; pëlhurë 

për libërlidhje; libra për t’u ngjyrosur; 

figura për t’u ngjyrosur; libra komike; 

kompozimi i kornizave [printim]; 

shkopinj kompozimi; letër kopjimi 

[kartelë]; korda për libërlidhje; bojë 

korrigjimi [heliografi]; mbajtëse kremi 

prej letre; printera karte krediti, jo 

elektrike; skedarët e dokumenteve 

[kartela]; laminatorë dokumentesh për 

përdorim në zyrë; veshje sirtarësh prej 

letre, të parfumuara ose jo; tabela 

vizatimi; materiale vizatimi; pllaka 

gdhendjeje; gdhendjet; makina për 

mbylljen e zarfeve për zyra;zarfe 

[materiale zyrash]; gravurë; pëlhura për 

libërlidhje; dosje [kërkesa të zyrës]; letër 

filtri; flamuj prej letre; fletushka; dosje 

për letra; forma, të shtypura; stilografë; 

hartat gjeografike; printime grafike; 

paraqitjet grafike; riprodhimet grafike; 

kartolina urimi; pajisje dore për etiketim; 

mostrat e shkrimit të dorës për kopjim; 

hektografë; mbajtës për librat e çeqeve; 

bojë; tampona  boje; shirita me bojë; 

fletët e bojës për makinat e riprodhimit të 

dokumenteve; fletët e bojës për printera; 

mbajtës boje; enë për bojë; regjistra 

kontabël [libra]; tabaka letrash; gurë 

litografikë; vepra arti litografike; 

litografi;lidhëse me fletë të 

lirshme/lidhëse unazore; revista 

[periodike]; manuale [doracakë]; 

kartolina urimi me muzikë;buletine; 

gazeta; bllok shënimesh; oleografi; letër e 

palosshme origami; mbajtësit e faqeve; 

pamflete; letër shkëlqyese; kapëse letre; 

prerëse letre [artikuj të zyrës]; letër për 

tabelat e ekzaminimit mjekësor; letër për 

radiograme; letër për makina regjistrimi; 

fletë letre [kancelari]; grirëse letre për 

përdorim në zyrë; letër; letra për pikturë 

dhe kaligrafi; letër pergamene; revista 

periodike; pankarta letre ose kartoni; 

pulla postare; kartolina; postera; kuponë 

të printuar; materiale të shtypura; botime 

të shtypura; fletë muzikore të shtypura; 

grafiqe që tregojnë oraret të shtypura; 

batanije printerësh, jo prej tekstili; blloqe 

printimi; komplete printimi, portative 

[artikuj të zyrës]; karaktere printimi; 

printime [gdhendje]; mbulesa mbrojtëse 

për libra; rula për makina shkrimi; 

mburoja [vula letre]; tabela prej letre ose 

kartoni; letër argjendi; libra këngësh; 

kartëmonedha suvenirë; bobina për shirita 

me bojë; tampon pullash; pulla [vula].  

25   veshje; çizmet deri te kyçi i këmbës; 

përparëse [veshje]; ascots-kravata; 

pantallona për bebe [të brendshme]; 

bandana [shami]; rrobat e banjës;sandale 

për banjë; pantofla banjoje; kufie banje; 

kostume banje/rroba banje; rroba 

banje;rroba plazhi; këpucë plazhi; rripa 

[veshje]; beretat; gushore, jo prej letre; 

gushore, me mëngë, jo prej letre; shall 

dekorativ i gjatë e i hollë i bërë nga pupla 
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ose një material i ngjashëm, i veshur nga 

gratë në festa ose si pjesë e veshjes së 

zbukuruar [gjerdane]; buste [të 

brendshme]; çizme; mbathje boxer; 

veshje që përmbajnë substanca 

dobësuese; veshje për gjimnastikë; veshje 

me LED; veshje imitim lëkure; veshje 

prej lëkure; veshje; pallto; jakë [veshje]; 

kombinime [veshje]; korse [të 

brendshme];rripa dore [veshje]; qafore të 

shkëputshme; mburojat e veshjes; 

fustanet; robdishambër; mbulesa veshi 

[veshje]; veshje të qëndisura; këpucë ose 

sandale esparto; doreza pa gishta; 

mbulesa për këmbët, jo me ngrohje 

elektrike; pjesa e sipërme e këpucëve; 

këpucë; stole prej gëzofi; peliçe [veshje]; 

gabardina [veshje]; veshje mbrojtëse për 

kyçet e këmbëve dhe këmbët e një 

personi poshtë gjurit;galloshe;zhartier; 

brezat; dorashka [veshje]; këpucë 

gjimnastike;gjysmë çizme; korniza të 

kapelave [skelete]; kapele; shirita koke 

[veshje];shami; veshjet e kokës; mbrojtës 

për thembra për këpucë; thembra për 

këpucë; thembra për çorape; takat; kapuça 

[veshje]; çorape; xhaketa [veshje];bluza 

[veshje]; fustane sarafanë/fustane 

pinafore; kimonot; mbathje; trikotazh 

[veshje]; çizme me dantella; veshje latex; 

streçe [ngrohësit e këmbëve]; streçe 

[pantallona]; vello; kostume maskarade; 

dorashka; ngrohës duarsh [veshje]; shalle 

tub qafe; kravata; pajisje që nuk 

rrëshqasin për këpucë; veshje të jashtme; 

kominoshe/përparëse; pardesy; veshje 

letre; kapele letre [veshje]; parka; 

pelerinat; mantel gëzofi; veshje për tu 

veshur nën fund ose nën fustan; shami 

xhepi;xhepa për veshje; ponço; 

pizhame;veshje të gatshme në masa 

standarde; sandale; sari; shirita për t’u 

veshur; shalle; shalle;frontet e këmishave; 

këmisha; këpucë; këmisha me mëngë të 

shkurtra; kufie dushi; funde; 

fundpantallonë; kapele të kafkës; maskat 

e gjumit; pantofla; veshje [të brendshme]; 

mbajtëse çorapesh;çorape; sholla të 

brendshme; sholla për këpucë; mbrojtëset 

e spërkatjes për këpucët; fanella sportive; 

këpucë sportive;kanotiere sportive;veshje 

sportive me sensorë dixhitalë; varëse 

çorapesh; çorape; xhaketa [veshje]; 

kostume; pulovra; badi [të brendshme]; t-

shirt; geta; toga; kapele cilindrike; 

pantallona; çallma; mbathje; të 

brendshme;uniformat; vello [veshje]; 

visore për kokën; jelek; doreza të ngrohta 

për pajisjet me ekran me prekje; veshje të 

papërshkueshme nga uji; këpucë druri.  

36   shërbimet e zyrës së akomodimit 

[apartamente]; menaxhim i shtëpive 

apartament; dhënia me qira e 

apartamenteve; vlerësimi i artit; dhënia 

me qira e zyrave [pasuri të paluajtshme]; 

dhënia me qira e zyrave për co-working; 

çështjet e pasurive të paluajtshme; 

shërbimet e agjencisë imobiliare; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; 

ndërmjetësim i pasurive të 

paluajtshme;menaxhimin e pasurive të 

paluajtshme; dhënia me qira e pasurive të 

paluajtshme.  

41   akademi [edukim]; organizim dhe 

zhvillim i ngjarjeve sportive; dhënia me 

qira e veprave të artit; dhënia me qira e 

pajisjeve audio; organizim i konkurseve 

të bukurisë; edukimi në shkollë me 

konvikt; rezervimi i vendeve për shfaqje; 

prezantime në kinema; dhënia me qira e 

aparateve kinematografike; organizimi 

dhe zhvillimi i kolokiumeve; organizimi i 

garave [edukimi ose argëtimi]; organizimi 

dhe drejtimi i koncerteve; zhvillimi i 

eventeve argëtuese; organizimi dhe 

zhvillimi i konferencave; organizimi dhe 

zhvillimi i kongreseve; kurse me 

korrespondencë; organizimi i eventeve 

argëtuese cosplay; shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të ofruara nga 

galeritë e artit; drejtimi i 

shfaqjeve;dublim; ekzaminim arsimor; 

shërbime edukative të ofruara nga 

shkollat; shërbime edukative/arsimore të 
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ofruara nga asistentë me nevoja të 

veçanta; shërbimet e certifikimit edukues, 

përkatësisht, duke ofruar trajnime dhe 

ekzamin arsimor/edukues; publikim 

elektronik desktop; shërbime 

argëtuese;shërbime argëtimi; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; pikturim fytyre; organizimi i 

sfilatave të modës për qëllime argëtimi; 

regji filmi, përveç filmave reklamues; 

shpërndarja e filmit; prodhim filmash, 

përveç filmave reklamues; ofrimi i 

filmave, jo të shkarkueshëm, nëpërmjet 

shërbimeve, video-on-demand; kryerja e 

tureve të ngjitjes me guidë; kryerja e 

guidave të shoqëruara;udhëzim 

gjimnastikor;shërbimet e klubit 

shëndetësor [trajnim për shëndetin dhe 

fitnesin]; shërbimet e kampeve të 

pushimeve [argëtim]; organizimi dhe 

drejtimi i forumeve edukative 

individuale; ofrimi i informacionit në 

fushën e edukimit/arsimit; ofrimi i 

informacionit në fushën e argëtimit; 

ofrimi i informacionit në lidhje me 

aktivitetet rekreative; shërbime karaoke; 

transferimi i njohurive [trajnim]; 

interpretim gjuhësor; shërbimet e 

paraqitjes, të ndryshme nga ato për 

qëllime reklamimi; huadhënie e 

shërbimeve të bibliotekës; shërbime 

teknike ndriçimi për evente; dhënia me 

qira e aparateve të ndriçimit për grupe 

teatrore apo studio televizive; 

mikrofilmim; shërbimet e bibliotekës së 

lëvizshme/shërbime të librarisë; modelim 

për artistë; dhënia me qira e e filmave; 

shërbime në studio filmike; shërbimet e 

bibliotekës multimediale; ofrimi i 

lehtësirave muzeale; shërbimet e 

kompozimit muzikor; prodhimi i 

muzikës; edukim muzikor;shërbimet e 

gazetarëve të lajmeve; çerdhe; publikime 

online të librave dhe revistave në formë 

elektronike; ofrimi i publikimeve 

elektronike online, të pashkarkueshme; 

ofrimi i muzikës në internet, të 

pashkarkueshme;ofrimi i videove në 

internet, të pashkarkueshme; shërbimet e 

orkestrës; organizim i eventeve argëtuese; 

planifikimi i festave [argëtim]; shërbime 

personale trajnuese [trajnim fitnesi]; 

raportim fotografik; shërbime imazherie 

fotografike me dron; fotografi; edukim 

fizik; shërbime të vlerësimit të aftësisë 

fizike për qëllime trajnimi; trajnim 

praktik [demonstrim]; prezantim i 

shfaqjeve të cirkut; prezantim i 

performancave live; prezantim i shfaqeve 

të ndryshme; prezantim i ekspozitave 

muzeale; prodhimi i podcasteve; publikim 

i librave; publikim i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; prodhim i 

programeve radiotelevizive; argëtim në 

radio; dhënia me qira e aparateve 

radiofonike dhe televizive;shërbimet e 

studios së regjistrimit; ofrimi i 

lehtësirave/objekteve rekreative; dhënia 

me qira e lexuesve të librave elektronikë; 

kërkime në fushën e edukimit/arsimit; 

shkrim skenari; shkrim i skenarit, 

përveçse për qëllime reklamimi; 

organizimi dhe zhvillimi i seminareve; 

organizimi i shfaqjeve [shërbimet 

impresario]; prodhim i shfaqjeve; shkrimi 

i këngëve; titrimi; organizim dhe 

zhvillimi i simpoziumeve; shërbime 

mësimore/arsimore/shërbime 

udhëzuese;argëtim televiziv; prodhime 

teatrore; shërbimet e agjencisë së biletave 

[argëtim]; transferimi i njohurive dhe 

njohurive të biznesit [trajnim]; përkthim; 

mentorim (tutoring);shërbimet e 

redaktimit të videove për evente; 

redaktimi (montim) i videokasetave; 

videoregjistrim;orientim profesional 

[këshilla për arsimim ose trajnim]; 

rikualifikim profesional; organizim dhe 

realizim i workshop-eve [trajnim]; 

shkrimi i teksteve.  
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(210)  AL/T/ 2022/43 

(220)  20/01/2022 

(540)   

VIRTUS LENDING 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LENDING 

(591)   

(732)  Mogo Albania sh.a. 

Rruga "Nikolla Tupe", Ndertësa Nr. 4, 

Apartamenti Nr. 8, Tiranë, AL 

(740) Kevin Saliasi 

Rruga Shyqyri Bërxolli, pallati Aurora, 

Kati 2, Tiranë (zyra ''Legus'') 

(511) 36  shërbime të likuidimit të 

biznesit, financiare;investim 

kapitali;shërbime këshilluese për 

borxhin;shërbimet të agjencisë për 

mbledhjen e borxheve;transferta 

elektronike fondesh;faktoring;analiza 

financiare;vlerësime financiare në 

përgjigje të thirrjeve për tendera / 

vlerësime financiare në përgjigje të 

kërkesave për propozime 

[RFP];konsulencë financiare;shërbime të 

ndërmjetësimit financiar 

doganor;menaxhim financiar;hulumtim 

financiar;sponsorizim financiar;ofrim i 

informacionit financiar;ofrimi i 

informacionit financiar nëpërmjet një 

faqeje interneti;shërbime 

financimi;vlerësim fiskal;financim me 

qira-blerje / financim me qira financiare 

(leasing);kredi me këste;investim 

fondesh;kreditim kundrejt letrave me 

vlerë;kredi [financim];organizimi i 

arkëtimeve monetare;financim me 

peng;shërbimet e fondit të 

ofrimit;përgatitje kuotash për qëllime të 

vlerësimit të kostos;mbledhje 

qiraje;vlerësimi i kostove të riparimit 

[vlerësim financiar];shërbime 

garancie;kujdestari / fiduciar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/44 

(220)  20/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Lending 

(591)  e gjelbër e çelur; e gjelbër e errët; e 

zezë 

(732)  Mogo Albania sh.a. 

Rruga "Nikolla Tupe", Ndertësa Nr. 4, 

Apartamenti Nr. 8, Tiranë, AL 

(740) Kevin Saliasi 

Rruga Shyqyri Bërxolli, pallati Aurora, 

Kati 2, Tiranë (zyra ''Legus'') 

(511) 36  shërbime të likuidimit të 

biznesit, financiare; investim kapitali; 

shërbime këshilluese për borxhin; 

shërbimet të agjencisë për mbledhjen e 

borxheve; transferta elektronike fondesh; 

faktoring; analiza financiare; vlerësime 

financiare në përgjigje të thirrjeve për 

tendera / vlerësime financiare në përgjigje 

të kërkesave për propozime [RFP]; 

konsulencë financiare; shërbime të 

ndërmjetësimit financiar doganor; 

menaxhim financiar; hulumtim financiar; 

sponsorizim financiar; ofrim i 

informacionit financiar; ofrimi i 

informacionit financiar nëpërmjet një 

faqeje interneti; shërbime financimi; 

vlerësim fiskal; financim me qira-blerje / 

financim me qira financiare (leasing); 

kredi me këste; investim fondesh; 
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kreditim kundrejt letrave me vlerë; kredi 

[financim]; organizimi i arkëtimeve 

monetare; financim me peng; shërbimet e 

fondit të ofrimit; përgatitje kuotash për 

qëllime të vlerësimit të kostos; mbledhje 

qiraje; vlerësimi i kostove të riparimit 

[vlerësim financiar]; shërbime garancie; 

kujdestari / fiduciar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/53 

(220)  21/01/2022 

(540)   

RUXIENCE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, 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/ 2022/59 

(220)  24/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; e kuqe; e gjelber 

(732)  SE & AN SHPK   

Autostrada Durres - Tirane, kompleksi i 

magazinave emertuar Euro Biznes 2006, 

Durres – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 30   salcë domate; mustardë; kecap 

[salcë]; majonezë; salcë soje; salcë per 

makarona; pesto [salcë].  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/60 

(220)  24/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Sh.p.k 
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(591)  e bardhe; blu; jeshile; bojeqielli 

(732)  SE & AN SHPK   

Autostrada Durres - Tirane, kompleksi i 

magazinave emertuar Euro Biznes 2006, 

Durres – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 35  Shitje me shumice dhe me 

pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit 

te produkteve: produkte ushqimore te te 

gjitha llojeve, produkte pasrimi, 

detergjent te te gjitha llojeve, pajisje 

pastrimi, pajisje dhe aparatura qe 

perdoren ne industrine 

ushqimore;sigurimi i një tregu në internet 

për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;promovimi i shitjeve për të 

tjerët;prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë;marketing;demonstrim i 

mallrave;asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial;shpërndarja e 

mostrave;reklamimi, 

publiciteti;marredheniet me 

publikun;organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose 

reklamuese;shërbime të ndërmjetësimit 

komercial;shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi;organizimi i panaireve 

tregtare për qëllime komerciale ose 

reklamimi;reklamimi në internet në një 

rrjet kompjuterik;shërbime prokurimi për 

të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera];informacion tregtar 

dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;marrja me qira e stendave të 

shitjes;shërbime të shitjes me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet 

mjekësore;optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e 

shitjeve;negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e 

treta;hartimi i materialeve 

reklamuese;promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/70 

(220)  27/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe 

(732)  Idaver Sherifi 

TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish 

Kinostudio, "ABC News", AL 

(740) Idaver Sherifi 

TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish 

Kinostudio, "ABC News" 

(511) 38  transmetim ne radio; 

transmetim në televizion; shërbime 

agjencie lajmesh  

41  prodhimi i programeve të radios e të 

televizionit; shërbime të raportuesve të 

lajmeve; dhënia e programeve të pa-

shkarkueshme televizive nëpërmjet 

shërbimit video-on-demand.  

 

 

(210)  AL/T/ 2022/75 

(220)  28/01/2022 

(540)   

MEROT 
 

(551) Marke fjale 
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(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i 

hemijska industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA 

(740) Fatos  DEGA 

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

Tiranë 

(511) 5  prodhime farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/79 

(220)  31/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LOUNGE 

(591)  e zeze; blu; bojeqielli; blu e erret 

(732)  ALBERT METHASANI 

Bulevardi Kasharit, Objekt me nr.pasurie 

369/25-N27, zona kadastrale 3866, 1001, 

Yzberisht, Tirane, AL 

(740) NDRIÇIM SELBA 

Rr. Haxhi Hysen Dalliu, Pall. 8,Tirane 

(511) 43  shërbime bari; shërbim kafeje; 

shërbimet e kafeterisë; kateringu per 

ushqim dhe pije; sherbim si salon 

nargjileje; shërbime restoranti ushqimeve 

të lehta [snack-bar];  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/94 

(220)  02/02/2022 

(540)   

SYRLENO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate 

farmaceutike për përdorim në 

transplantimin e organeve; preparate 

farmaceutike për trajtimin e kancerit; 

preparate farmaceutike për përdorim në 

onkologji.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/95 

(220)  02/02/2022 

(540)   

MAZENID 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

43 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/98 

(220)  03/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Brings the future 

(591)  e bardhe; e zeze; e kuqe 

(732)  BUDIAG CLIMA SH.P.K 

Rruga Zajza, Njësia Administrative 

Bërxull, Bashkia Vorë., AL 

(740) Agron Zeqa 

Rruga Zajza, Njësia Administrative 

Bërxull, Bashkia Vorë. 

(511) 8  Vegla dore dhe aksesorë për 

vegla dore;mjete dore;maja shpuese 

trampani, maja shpuese çekiçi, pjesë 

lidhëse trampani;kalzivar për vrima qorre 

[countersinks];mandrina trampani, çelësa 

për mandrina trampani, 

fllanxha;kontrollues këndor shpimi;dalta, 

dalta çekiç;fletë prerëse;fletë sharre, fletë 

sharre rrethore, fletë sharre dore, fletë 

sharre kthyese, sharra vrimë;mprehës 

zinxhir;disqe prerës, disqe bluarës, disqe 

lutrues, disqe lëmues, rrota bluarëse, 

mokra (gurë bluarës);lëmues, lima të 

trasha;fletë për zdrugues;kaçavida, maja 

shpuese për kaçavida;maja shpuese ruteri, 

fletë abrazive, disqe abrazive, rripa 

abrazivë, fletë zmeriluesi;furça, furça me 

fije teli;furça trazuese, vegla trazuese 

[stirrer baskets], vegla përzjerëse [mixer 

baskets];vegël dore për mbajtjen e 

drejtimit të duhur përgjatë lëndës drusore, 

mjet mbështetës për vegla dore, drejtues 

dhe rrethues për vegla dore;aparate 

inkorporuese për vegla ose 

trampanë/shpues, ose një instrument ose 

pajisje për projektimin e një rreze të dritës 

së lazerit për të siguruar një pikë referimi 

për përdoruesin e një vegle ose 

trampani/shpuesi për të punuar nga 

aty;mekanizma drejtimi që inkorporojnë 

një lazer;vegla ose trampanë/shpues që 

inkorporojnë çdo apparat, instrument ose 

pajisje që inkorporojnë një lazer për të 

siguruar një pikë referimi për përdoruesin 

e një vegle ose një trampani/shpuesi për 

të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje 

me vegla ose trampanë/shpues për 

përdorim në drejtimin e veglës ose 

trampanit/shpuesit ngjitur me sipërfaqen e 

saj të punës, ose për qëllime shënimi ose 

drejtimi, ose inkorporimi i një lazeri për 

përdorim për të siguruar një pikë referimi 

për përdoruesin e një vegle ose 

trampani/shpuesi për të punuar nga aty, 

ose për bashkëngjitje me veglat ose 

trampanin/shpuesit për përdorim në 

drejtimin e veglës ose trampanit/shpuesit 

ngjitur me sipërfaqen e saj të punës, ose 

për qëllime shënimi ose drejtimi;pjesë 

dhe përshtatës për të gjitha të 

sipërpërmendurat;stenda trampani, vegla 

dru-punuese me dhëmbëza [dovetail jigs], 

vegla dru-punuese me kunja [dowelling 

jigs], stola sharre, tavolina sharre, dara, 

vegël e përbërë nga dy pjesë metalike 

paralele për të mbajtur një material 

punimi [vices], të gjitha për përdorim me 

vegla dore ose të gjitha janë vegla dore, 

këllëfë për vegla;gurë prerës abraziv, gurë 

bluarës abraziv, disqe abrazive, gurë 

bluarës të lagur;pjesë dhe përshtatës për 

të gjitha mallrat e sipërpërmendura 1  

Aparate për ftohje të ajrit; tharësit e ajrit; 

sterilizuesit e ajrit; aparate ftohëse të 

pijeve; radiatorë të ngrohjes qendrore;  

kondicioner për automjete; aparatet dhe 

makinat e pastrimit të ajrit; pajisjet dhe 

instalimet e ftohjes; filtra për ujë të 

pijshëm; ngrirëse ( frigorifer ngrires ); 
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kaldaja me gaz; tharëse flokësh; aparate 

për tharjen e duarve për banjot; 

akumulatorët e nxehtësisë; rigjeneratorë 

të ngrohjes; ngrohese për banjot; aparate 

per ngrohje; bojler për ngrohje; aparate 

për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të 

lëngëta ose të gazta; aparate për ngrohje, 

elektrike; makineri dhe aparate te akullit; 

tharëse lavanderi, elektrike / larëse 

lavanderi, elektrike; furrat me mikrovalë 

për qëllime industriale; radiatorë 

[ngrohje]; kabinete frigoriferike; aparate 

dhe makineri frigoriferike; dhomat 

frigoriferike / frigoriferët në këmbë; 

aparate dhe instalime sanitare; kabina 

dushi; dushe; soba [aparatet e ngrohjes]; 

ngrohese te ujit.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 

internetit te produkteve: Pajisje 

elektronike, elektro-shtepiake, te 

ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te 

klimes, impiante te brendshme elektrike, 

pajisje dhe sistemeve per mbrojtjen nga 

zjarri, produkte dhe pajisje ndertimi, 

produkte dhe pajisje hidrosanitare, 

produkte dhe pajisje kamera te sigurise, 

sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - 

dalje dhe produkte te IT; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamimi; reklamimi në internet në 

një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; 

sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes 

për qëllime reklamimi; marrja me qira e 

stendave të shitjes; optimizimi i motorëve 

të kërkimit për promovimin e shitjeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; shpërndarja e 

mostrave; reklamimi / publiciteti; 

marredheniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/99 

(220)  03/02/2022 

(540)   

INNOVATOR 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BUDIAG CLIMA SH.P.K 

Rruga Zajza, Njësia Administrative 

Bërxull, Bashkia Vorë., AL 

(740) Agron Zeqa 

Rruga Zajza, Njësia Administrative 

Bërxull, Bashkia Vorë. 

(511) 8  Vegla dore dhe aksesorë për 

vegla dore;mjete dore;maja shpuese 

trampani, maja shpuese çekiçi, pjesë 

lidhëse trampani;kalzivar për vrima qorre 

[countersinks];mandrina trampani, çelësa 

për mandrina trampani, 

fllanxha;kontrollues këndor shpimi;dalta, 

dalta çekiç;fletë prerëse;fletë sharre, fletë 

sharre rrethore, fletë sharre dore, fletë 

sharre kthyese, sharra vrimë;mprehës 

zinxhir;disqe prerës, disqe bluarës, disqe 

lutrues, disqe lëmues, rrota bluarëse, 

mokra (gurë bluarës);lëmues, lima të 

trasha;fletë për zdrugues;kaçavida, maja 

shpuese për kaçavida;maja shpuese ruteri, 
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fletë abrazive, disqe abrazive, rripa 

abrazivë, fletë zmeriluesi;furça, furça me 

fije teli;furça trazuese, vegla trazuese 

[stirrer baskets], vegla përzjerëse [mixer 

baskets];vegël dore për mbajtjen e 

drejtimit të duhur përgjatë lëndës drusore, 

mjet mbështetës për vegla dore, drejtues 

dhe rrethues për vegla dore;aparate 

inkorporuese për vegla ose 

trampanë/shpues, ose një instrument ose 

pajisje për projektimin e një rreze të dritës 

së lazerit për të siguruar një pikë referimi 

për përdoruesin e një vegle ose 

trampani/shpuesi për të punuar nga 

aty;mekanizma drejtimi që inkorporojnë 

një lazer;vegla ose trampanë/shpues që 

inkorporojnë çdo apparat, instrument ose 

pajisje që inkorporojnë një lazer për të 

siguruar një pikë referimi për përdoruesin 

e një vegle ose një trampani/shpuesi për 

të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje 

me vegla ose trampanë/shpues për 

përdorim në drejtimin e veglës ose 

trampanit/shpuesit ngjitur me sipërfaqen e 

saj të punës, ose për qëllime shënimi ose 

drejtimi, ose inkorporimi i një lazeri për 

përdorim për të siguruar një pikë referimi 

për përdoruesin e një vegle ose 

trampani/shpuesi për të punuar nga aty, 

ose për bashkëngjitje me veglat ose 

trampanin/shpuesit për përdorim në 

drejtimin e veglës ose trampanit/shpuesit 

ngjitur me sipërfaqen e saj të punës, ose 

për qëllime shënimi ose drejtimi;pjesë 

dhe përshtatës për të gjitha të 

sipërpërmendurat;stenda trampani, vegla 

dru-punuese me dhëmbëza [dovetail jigs], 

vegla dru-punuese me kunja [dowelling 

jigs], stola sharre, tavolina sharre, dara, 

vegël e përbërë nga dy pjesë metalike 

paralele për të mbajtur një material 

punimi [vices], të gjitha për përdorim me 

vegla dore ose të gjitha janë vegla dore, 

këllëfë për vegla;gurë prerës abraziv, gurë 

bluarës abraziv, disqe abrazive, gurë 

bluarës të lagur;pjesë dhe përshtatës për 

të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

11  Aparate për ftohje të ajrit; tharësit e 

ajrit; sterilizuesit e ajrit; aparate ftohëse të 

pijeve; radiatorë të ngrohjes qendrore;  

kondicioner për automjete; aparatet dhe 

makinat e pastrimit të ajrit; pajisjet dhe 

instalimet e ftohjes; filtra për ujë të 

pijshëm; ngrirëse ( frigorifer ngrires ); 

kaldaja me gaz; tharëse flokësh; aparate 

për tharjen e duarve për banjot; 

akumulatorët e nxehtësisë; rigjeneratorë 

të ngrohjes; ngrohese për banjot; aparate 

per ngrohje; bojler për ngrohje; aparate 

për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të 

lëngëta ose të gazta; aparate për ngrohje, 

elektrike; makineri dhe aparate te akullit; 

tharëse lavanderi, elektrike / larëse 

lavanderi, elektrike; furrat me mikrovalë 

për qëllime industriale; radiatorë 

[ngrohje]; kabinete frigoriferike; aparate 

dhe makineri frigoriferike; dhomat 

frigoriferike / frigoriferët në këmbë; 

aparate dhe instalime sanitare; kabina 

dushi; dushe; soba [aparatet e ngrohjes]; 

ngrohese te ujit.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 

internetit te produkteve: Pajisje 

elektronike, elektro-shtepiake, te 

ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te 

klimes, impiante te brendshme elektrike, 

pajisje dhe sistemeve per mbrojtjen nga 

zjarri, produkte dhe pajisje ndertimi, 

produkte dhe pajisje hidrosanitare, 

produkte dhe pajisje kamera te sigurise, 

sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - 

dalje dhe produkte te IT; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamimi; reklamimi në internet në 

një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; 
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sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes 

për qëllime reklamimi; marrja me qira e 

stendave të shitjes; optimizimi i motorëve 

të kërkimit për promovimin e shitjeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; shpërndarja e 

mostrave; reklamimi / publiciteti; 

marredheniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/100 

(220)  04/02/2022 

(540)   

BLUJEPA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, UK 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 5  Përgatitje dhe substanca 

farmaceutike dhe mjekësore; vaksina.   
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2021/275 

(540)  LEGIT 

(732)  Kristiana Filip 

Rr. Thoma Huaja, 02330303, Nd.87, H.1; 

Korce 7001, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  08/03/2031 

(111)  22625 

(300)   

(510)  45, 

(526)   

(591)  -e bardhe, e zeze, e kuqe 

(740) Kristiana Filip 

Rr. Thoma Huaja, 02330303, Nd.87, H.1; 

Korce 7001 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/559 

(540)  VH E.N. 

(732)  Edoria Tashi 

Rruga Don Bosko, Kompleksi Vizion 

Plus, Kulla 7, Kati 5, Apt.25.1001 Tirane, 

AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  25/05/2031 

(111)  22627 

(300)   

(510)  36, 

(526)  Vero Home 

(591)  -e zezë, ngjyrë floriri, e bardhë 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/630 

(540)  pikë mjalti 

(732)  Milonja Sejdiu 

Rruga ''Muhedin Llagani'', Kompleksi 

''Square 21'', kt. 0, Tirane, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  09/06/2031 

(111)  22630 

(300)   

(510)  43, 

(526)  snacks & juices 

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

hapur; kafe e hapur; kafe e mbyllur; 

jeshile e hapur; jeshile e mbyllur 

(740) Redi Theodhor 

Rr. "Medar Shtylla" Pall.Nr.46, Hy.2, 

Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/669 

(540)  TIPICO ITALIANO SAPORI 

IN VIAGGIO PREMIUM QUALITY 
(732)  TIPICO ITALIANO SH.P.K 

Kashar Mëzez ndërtesë, nr.pasurie 11/57, 

vol.27, fq.149, zona kadastrale 2679, 

Tiranë, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  17/06/2031 

(111)  22631 

(300)   

(510)  29, 

(526)  ITALIANO;PREMIUM 

QUALITY; Flamurin Italian 

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

(740) Irena Kita 

Brigada e VIII, nr.18, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/682 

(540)  ALBSET-EU Surgical drapes & 

Equipments 
(732)  ALBSET-EU shpk 

Tirane Peze PEZE HELMES Njesia 

Administrative Peze, Rruga Durres km.5, 

Peze Helmes, Godine 4-kateshe, Kati i 

pare., AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  21/06/2031 

(111)  22628 
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(300)   

(510)  10, 

(526)  Surgical drapes & Equipments; 

ALB; EU 

(591)  -e bardhë; bojeqielli ne nuance 

turkeze; blu ne nuance turkeze; gri 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/739 

(540)  saudia  

(732)  Saudia Dairy and Foodstuff 

Company (SADAFCO). 

P.O 5043 Jeddah 21422, Kingdom of 

Saudi Arabia, SA 

(151)  11/03/2022 

(180)  05/07/2031 

(111)  22629 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/785 

(540)  HUGGIES 

(732)  Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 

Neenah, WI 54956 USA, US 

(151)  11/03/2022 

(180)  14/07/2031 

(111)  22621 

(300)   

(510)  3  5, 

(526)   

(591)  -Kuqe, bardhe. 

(740) Kliton Stefani 

Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/831 

(540)  AQUAMARINE FIRENZE 

(732)  LEVANT GROUP shpk 

Tirane Njesia Administrative Nr.10, Rr.e 

Kavajes , perballe Kishes Katolike , kati 

perdhe , Dyqani Nr.1, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  23/07/2031 

(111)  22620 

(300)   

(510)  25, 30, 35  43, 

(526)  FIRENZE 

(591)  -Ngjyrat e bardhe; gurekali. 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/849 

(540)  FORTIFIN 

(732)  FORTIFIN SHPK 

Tirane Kashar KASHAR Rruga ''Loni 

Ligori'', Pallati ''Miketa 2000'', Kati 1 

Biznes, nr.27, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  26/07/2031 

(111)  22632 

(300)   

(510)  35  36, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e zezë 

(740) Albana Bilbili 

Rruga "Loni Ligori", Pallati "Miketa 

2000", Kashar, Tiranë. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/899 

(540)  Shkodra Mountain Bike Riders 

MTB CC 
(732)  Irena Bakalli 

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

Shkoder, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  05/08/2031 
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(111)  22622 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Shkodra; Bike; Riders 

(591)  -e bardhe; e zeze 

(740) Irena Bakalli 

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

Shkoder 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/900 

(540)  MTB CC ''Trofeu Gilman 

Bakalli'' 
(732)  Irena Bakalli 

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

Shkoder, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  05/08/2031 

(111)  22624 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Trofeu 

(591)  - 

(740) Irena Bakalli 

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

Shkoder 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/922 

(540)  E D E N Laser Clinic  

(732)  Ergita Vrioni 

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Dora D' 

istria, Zona Kadastrale 8270, Nr Pasurie 

7/317, Tirane – Shqiperi , AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  18/08/2031 

(111)  22623 

(300)   

(510)  44, 

(526)  Laser Clinic  

(591)  -gri; e bardhë 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/989 

(540)  DERMAPLUS MEDICAL 

AESTHETICS 
(732)  DERMAPLUS SHPK 

Rruga Sami Frasheri, Nr.pasurie 7/74-

M10ZK 838, Vol 29, faqe 27., AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  10/09/2031 

(111)  22626 

(300)   

(510)  44, 

(526)  DERMAPLUS MEDICAL  

AESTHETICS 

(591)  -e zezë, ngjyre floriri, nuance e 

kafes 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERIM I PRONESISE SE MARKES
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( 111)  8475 

( 210 )  AL/T/ 2001/370 

( 540 )  CHIPITA  

( 732 )  CHIPITA GLOBAL SA 

12 klm National Road Athens-Lamia, 14 452, Metamorphossi, Athens , GR 

 

 

( 111)  8474 

( 210 )  AL/T/ 2001/371 

( 540 )  BAKE ROLLS  

( 732 )  CHIPITA GLOBAL SA 

12  km National Road Athens-Lamia, 14 452, Metamorphossi, Athens, GR 

 

 

( 111)  8473 

( 210 )  AL/T/ 2001/372 

( 540 )  MOLTO  

( 732 )  CHIPITA SA  

12 km National Road Athens - Lamia, Metamorfossi, Athens, Greece, GR 

 

 

( 111)  8472 

( 210 )  AL/T/ 2001/373 

( 540 )  7 DAYS 

( 732 )  CHIPITA GLOBAL SA 

12 km National Road Athens-Lamia, 14 452, Metamorphossi, Athens, GR 

 

 

( 111)  9162 

( 210 )  AL/T/ 2002/208 

( 540 )  BALLANTINE'S 

( 732 )  Allied Domecq Spirits & Wine Limited 

20 Montford Place, Kennington, LONDON, ENGLAND-SE11 5DE-UNITED KINGDOM, 

GB 

 

 

( 111)  13845 

( 210 )  AL/T/ 2011/266 

( 540 )  Chipita CRISPY POPS 

( 732 )  CHIPITA GLOBAL SA 

12 km National Road  Athens-Lamia, Metamorfossi, GR 

 

( 111)  13846 

( 210 )  AL/T/ 2011/267 

( 540 )  CHIPITA CRISPY POPS 

( 732 )  CHIPITA GLOBAL SA 

12 km National Road  Athens-Lamia, Metamorfossi, GR 
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MARKA TE RIPERTERIRA 
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( 210 )  AL/T/ 2001/737 

( 540 )  ARIEL 

( 730 )  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio, US 

( 180 )  22/02/2032 

( 111 )  5035 

( 510 )  3 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2002/13 

( 540 )  LEXICON 

( 730 )  Harman International Industries, Incorporated 

8500 Balboa Boulevard Northbridge, California 91329, United States of America, US 

( 180 )  09/01/2032 

( 111 )  9238 

( 510 )  9 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2002/15 

( 540 )   LOGIC 7 

( 730 )  Harman International Industries, Incorporated 

8500 Balboa Boulevard Northbridge, California 91329, United States of America, US, US, 

US 

( 180 )  09/01/2032 

( 111 )  9237 

( 510 )  9 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2002/114 

( 540 )  ESSO 

( 730 )  Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard Irving, Texas 75039-2298, US 

( 180 )  11/03/2032 

( 111 )  9125 

( 510 )  1, 4, 5, 12, 16, 17, 19, 35  36 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2002/115 

( 540 )  MOBIL 

( 730 )  Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US 

( 180 )  11/03/2032 

( 111 )  9132 

( 510 )  1, 4  19 
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( 210 )  AL/T/ 2002/116 

( 540 )  EXXON 

( 730 )  Exxon Mobil Corporation, a corporation of New Jersey 

 5959 Las Colinas Boulevard Irving, Texas 75039-2298, US, US, US 

( 180 )  11/03/2032 

( 111 )  9124 

( 510 )  1  4 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2002/127 

( 540 )  MOBIL  

( 730 )  Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US 

( 180 )  15/03/2032 

( 111 )  9123 

( 510 )  1  4 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2002/129 

( 540 )  ESSO 

( 730 )  Exxon Mobil Corporation  

5959 Las Colinas Boulevard  Irving Texas 75039-2298, US, US, US 

( 180 )  15/03/2032 

( 111 )  9348 

( 510 )  1  4 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2002/209 

( 540 )  BALLANTINE'S 

( 730 )  Allied Domecq Spirits & Wine Limited 

20 Montford Place, Kennington, LONDON, ENGLAND-SE11 5DE-UNITED KINGDOM, 

GB 

( 180 )  29/04/2032 

( 111 )  9160 

( 510 )  33 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2012/110 

( 540 )  JUVICOR 

( 730 )  MERCK SHARP & DOHME CORP. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889    , US 

( 180 )  21/02/2032 

( 111 )  14480 

( 510 )  5 
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VENDIME TE DHOMES PER 

SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE 
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1 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Artist Tak Fak” e publikuar më 22/04/2021 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2021/13 me të dhënat e mëposhtme:    

Emri i aplikantit: “Kostaq Zhonga”, me adresë: Rr. "Ymer Kurti" nr. 7, Sheshi Willson, 

Tiranë. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2021/255 

Data e depozitimit: 05/07/2021  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 16; 41. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “Menfreg Nuriu”: me adresë: Shyqyri Berxolli nr. 65. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 05/07/2021.  

-Vendimi: 

Mospranimi i kërkesës për regjistrim të markës me numër aplikimi kombëtar 

AL/T/2021/255, me aplikant “Kostaq Zhonga”, dhe vijimin e procedurave të regjistrimit të 

saj. 

 

2 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “ToTo” e publikuar më 24/06/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2020/23 

me të dhënat e mëposhtme:    

Emri i aplikantit: “Jaffa d.o.o Crvenka”, me adresë: Mašala Tita 245, 25220 Crvenka, 

Republik of Serbia.  

Nr. Kërkesës: AL/T/2019/1118 

Data e depozitimit: 26/10/2020  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 16; 30; 35.  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD ANONIMA”: me adresë: San Jose - Santa 

Ana Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, Costa Rica.  

Data e depozitimit të kundërshtimit: 23/09/2020.  

-Vendimi: 

Refuzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “ToTo” me numër aplikimi 

AL/T/2019/1118, me aplikant “Jaffa d.o.o Crvenka”, dhe vijimin e procedurave të 

regjistrimit të saj.   

 

3 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “BOSS” e publikuar më 29/08/ 2019 në Gazetën  2019/33 me të dhënat e 

mëposhtme:    

Emri i aplikantit: “Société des Produits Nestlé S.A.”, me adresë: Avenue Nestlé 55 CH-

1800 Vevey. 

Nr. Kërkesës: IR 1484951 

Data e depozitimit: 09/07/2019  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30.  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 
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Emri: “HUGO BOSS TRADE Mark Management GmbH&Co. KG”: me adresë: 

Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany 
Data e depozitimit të kundërshtimit: 04/12/2019.  

-Vendimi: 

Mospranimi i kërkesës për regjistrim të markës “BOSS” me numër aplikimi IR 1484951, 

me aplikant shoqërinë “Société des Produits Nestlé S.A dhe vijimin e procedurave të 

regjistrimit të saj.   

 

4 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Snob By Xh.Beti” e publikuar më 17/02/2021 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2021/7 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: “Xhensila Beti”, me adresë: Rruga Idriz Collaku, P.28, shk.1, Ap.16, 

1004.  

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/779 

Data e depozitimit: 22/09/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 35.  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “ANABEL”: me adresë: RR BRIGADA VIII, TIRANE. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 17/05/2021.  

-Vendimi: 

Mospranimi i kërkesës për regjistrim të markës “Snob By Xh.Beti” me numër aplikimi 

AL/T/2020/779, me aplikant Xhensila Beti dhe vijimin e procedurave të regjistrimit të saj.   

  
 

5 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “EN DRIZA PETROLEUM” e publikuar më 09/07/2020 në Buletinin e Pronësisë 

Industriale M2020/25 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: “EN DRIZA PETROLEUM sh.p.k”, me adresë: Rrethrrotullimi i 

Bradasheshit, Njesia administrative Bradashesh, Elbasan  

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/226 

Data e depozitimit: 24/03/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 4. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “Eni S.p.A.”: me adresë: Piazzale Enrico Mattei, 1 I-00144 Roma. 

Data e depozitimit të kundërshtimit:  09/10/2020.  

-Vendimi: 

Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “EN DRIZA PETROLEUM” 

me numër aplikimi AL/T/2020/226, me aplikant shoqërinë “EN DRIZA PETROLEUM 

sh.p.k”, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza 

relative të saj.  

 

6 -Objekti i kundërshtimit:  
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Marka “RADIO ONE 1” e publikuar më 03/12/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2020/40 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: “Radio 1 SH.P.K.”, me adresë: Aleksandër Moisiu, Pejë, Kosovë  

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/567 

Data e depozitimit: 16/07/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 38  .  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “DYNAMIC SOUND sh.p.k”: me adresë: Rr. Margarita Tutulani,1001, Tirane, 

Shqiperi. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 02/03/2021.   

-Vendimi: 

Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “RADIO ONE 1” me numër 

aplikimi AL/T/2020/567, me aplikant shoqërinë “Radio 1 SH.P.K.”, për të gjitha mallrat e 

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

 

7 -Objekti i kundërshtimit:  

Marka “Vitrina e Librit” e publikuar më 31/07/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2019/22 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: “Beti Njuma”, me adresë: Rruga ''Myslim Shyri'', Blloku 1, Shkalla 4, 

Apartamenti 67, Tirane 

Nr. Kërkesës: AL/T/2018/1148 

Data e depozitimit: 16/11/2018 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 41.  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Shoqëria “Top Channel” SHA: me adresë: Tirane Kashar KASHAR Rruga "17 

Nentori", Godina Nr.20, Mezez Koder. 

Data e depozitimit të kundërshtimit:  02/10/2019.   

-Vendimi: 

Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “Vitrina e Librit” me numër 

aplikimi AL/T/2018/1148, me aplikant  Beti Njuma, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe 

vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj. 

 

 

 

8 -Objekti i kundërshtimit:  

Marka “VITRINA E LIBRIT” e publikuar më 13/11/2019 në Buletinin e Pronësisë 

Industriale M2019/34 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: “Beti Njuma”, me adresë: Rruga ''Myslim Shyri'', Blloku 1, Shkalla 4, 

Apartamenti 67, Tirane 

Nr. Kërkesës: AL/T/2018/1147 
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Data e depozitimit: 16/11/2018 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 41.  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Shoqëria “Top Channel” SHA: me adresë: Tirane Kashar KASHAR Rruga "17 

Nentori", Godina Nr.20, Mezez Koder. 

Data e depozitimit të kundërshtimit:  12/12/2019.   

-Vendimi: 

Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “Vitrina e Librit” me numër 

aplikimi AL/T/2018/1147, me aplikant Beti Njuma , për të gjitha mallrat e aplikuara dhe 

vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj. 

 

 

 

9 -Objekti i kundërshtimit:  

Marka “APOLLON” e publikuar më 28/10/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2020/36 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: “3-SH shpk”, me adresë: FIER 1 MAJ 

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/679 

Data e depozitimit: 27/08/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30.  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Shoqëria "AGNA"sh.a: me adresë: Autostrada Tirane-Durres, Km. I Pare, 

Godina AGNA Group, Kodi Postar 1001, Tirane. 

Data e depozitimit të kundërshtimit:  27/01/2021.   

-Vendimi: 

Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “APOLLON” me numër 

aplikimi AL/T/2020/679, me aplikant shoqërinë “3-SH shpk”, për të gjitha mallrat e 

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

 

10 -Objekti i kundërshtimit:  

Marka “Resto-cafe Hemingway” e publikuar më  09/07/2020 në Buletinin e Pronësisë 

Industriale  M2020/25 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: : Eljana Tabaku me adresë: DURRES Lagjia nr.13, Rruga Agavëve, 

objekt tre katesh, Vila Ciu, kati i pare. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/485 

Data e depozitimit: 18/06/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 43. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Françeskina Sukaj me adresë: Rruga Kont Urani 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 30/07/2020.   

-Vendimi: 
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Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “Resto-cafe Hemingway” me 

numër aplikimi AL/T/2020/485, me aplikant Eljana Tabaku, për të gjitha mallrat e 

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

11 -Objekti i kundërshtimit:  

Marka “GOLD CAFFE ESPRESSO ITALIANO” e publikuar më 06/11/2020 në 

Buletinin e Pronësisë Industriale  M2020/37 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: : DARJEN PARTALLI me adresë: Maqellare Lagjia ''Pavlica'', 

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

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/596 

Data e depozitimit: 27/07/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Teuta Durres shpk me adresë: Rr. Aleksander Goga, Durres 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 08/01/2021.   

-Vendimi: 

Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “GOLD CAFFE ESPRESSO 

ITALIANO” me numër aplikimi AL/T/2020/596, me aplikant Darjen Partalli, për të gjitha 

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

 

12 -Objekti i kundërshtimit:  

Marka “Lunaflex” e publikuar më 26/11/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2020/39 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: : ALBASTOJKU sh.p.k me adresë: Rruga Nacionale Fushe Kruje-

Lezhe KM3, zona kadastrale nr.1475, Derven, Durres, Shqiperi 

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/860 

Data e depozitimit: 20/10/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 20; 24. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: COMMERCEE CORP SHPK me adresë: Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan 

Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11 , Tirane – Shqiperi. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 03/02/2021.   

-Vendimi: 

Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “Lunaflex”  me numër aplikimi 

AL/T/2020/860, me aplikant ALBASTOJKU sh.p.k, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe 

vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj. 

 

13 -Objekti i kundërshtimit:  

Marka “DENONCO” e publikuar më 17/11/2021 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2021/40 me të dhënat e mëposhtme:     

Emri i aplikantit: : Focus Media News me adresë: Ish drejtoria e UPNA-se - shkoze , 

Tirane. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2021/854 

Data e depozitimit: 27/07/2021 
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Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 41. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: "ABC News" SHA me adresë: TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish 

Kinostudio 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 24/02/2022.   

-Vendimi: 

Mospranimi i kërkesës për regjistrim të markës “DENONCO” me numër aplikimi 

AL/T/2021/854, me aplikant shoqërinë Focus Media News dhe vijimin e procedurave të 

regjistrimit të saj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


