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

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

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

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

732. Emri dhe adresa e pronarit të markës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

4 

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 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

7 

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/ 2021/246 

(220)  02/03/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Pasta 

(591)  e zezë; e verdhë; e bardhë 

(732)  Pasta Fasta shpk 

Sheshi Nene Tereza p.n, Prishtine, 

Kosove, KS 

(740) Albana Laknori  

         

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë 

në lidhje me produktet e furrës  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit 

dhe pijes; strehim të përkohshëm  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/937 

(220)  13/09/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) AKADEMI.AL 

(591)  blu; e bardhë 

(732)  AKADEMI.AL 

Rruga Themistokli Germenji, 

Nr.3/1,Tirane,TIRANE,Tirane, AL 

(740) Dean Çelaj 

Rruga Themistokli Germenji, 

Nr.3/1,Tirane 

(511) 38  Sherbime te telekonferences 

dhe videokonferences  

41  Sherbime edukative te cilat ofrohen 

nga akademite/subjekte arsimore.  

42  Program kompjuterik si sherbim 

(SaaS), platforme si sherbim (PaaS)  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1114 

(220)  15/10/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Express 

(591)  e gjelbër; portokalli; e bardhë 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k.  

Bulevardi Bill Clinton, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe 

kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, 

pemët dhe perimet e konservuara, të 

ngrira, të thata dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe 

produktet e tij; vajrat dhe yndyrnat për 
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ushqim.  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, 

tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithrave, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, 

mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); 

erëzat; akulli.  

31  Produktet dhe farat bujqësore, të 

kopshtarisë dhe pylltarisë që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; kafshët e gjalla; 

pemët dhe perimete freskëta; farat, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; 

malta.  

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si 

dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe përgatitjet të 

tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

33  Pije alkoolike (perveç birrave).   

34  Duhani, artikujt e duhanpirësve, 

shkrepëset.   

35  Reklamim, menaxhim bisnesi; 

administrim biznesi; funksione zyre.  

43  Shërbimi për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1192 

(220)  03/11/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  bardhë; e zi 

(732)  Xhilda Muçollari Person fizik 

Rruga Xhuza, ndërtesa me nr. pasurie 

126/134 zona kadastrale 1170, Berzhitë, 

Tiranë, AL 

(740) Margarita Kola 

Rr.''Grigor Heba'', Pall.17, Shk1, Ap.5, 

kati  1019, Tiranë, Albania 

(511) 43  Shërbime Restoranti  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1216 

(220)  09/11/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ALBANIAN CYBER SECURITY 

ACADEMY 

(591)  e kuqe; e zezë 

(732)  FISA SHPK 

Rruga Abdyl Frashëri, Njësia 

Administrative nr.5, zona kadastrale 

8270, nr.pasurisë 4/9+1-N3, AL 

(740) Irma Doda 

Rruga ''Djalëria shqiptare'', njesia adm.11, 

prane fabrikes se tullave, Tirane 

(511) 41  Trajnime, kualifikime , evente 

në lidhje me fushën e sigurisë kibernetike.  

42  Shërbime kompjuterike dhe 

teknologjike për sigurimin e të dhënave 

kompjuterike dhe informacionet 

personale dhe financiare dhe për zbulimin 

e aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe 

informacione, për shembull, shërbimet e 

mbrojtjes nga viruset teknologjike, 
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shërbimet e enkriptimit të të dhënave, 

monitorimi elektronik i informacionit 

personal indentifikues për të zbuluar 

vjedhjen e identiteti nëpërmjet internetit, 

softueri si shërbim (SaaS), platforma si 

shërbim (Pass)  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1244 

(220)  17/11/2021 

(540)   

UROCALC 

 

(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 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

(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 qëllime 

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.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1245 

(220)  17/11/2021 

(540)   

KENTOFERRO 

 

(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 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

(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 qëllime 

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/ 2021/1286 

(220)  01/12/2021 

(540)   

Tapo 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TP-LINK CORPORATION 

LIMITED 

ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN 

CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM 

ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, 

HONG KONG, HK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 9  Softuer aplikacioni kompjuterik 

për telefona celularë, tableta;kompjutera 

desktop që kontrollojnë dhe 

automatizojnë sensorët dhe pajisjet 

inteligjente (smart) të 

shtëpisë;kamera;priza 

përshtatëse;adaptorë, çelësa, rutera dhe 

shpërndarës për rrjete 

kompjuterike;shpërndarës, çelësa dhe  

rutera për rrjete kompjuterike;sisteme 

shikimi dite dhe nate që përfshijnë 

kryesisht sensorë dite dhe nate;kamera 

dite dhe nate, burime energjie, mjete 

komunikimi, monitorë dhe softuere 

operative;priza elektrike;spina 

elektrike;pajisje prizash elektrike që 

mundësojnë lidhjen dhe shkëputjen e 

rrymës dhe kabllove të kontrollit;priza 

dhe fisha elektrike;ruter i energjisë 

elektrike për menaxhimin dhe 

optimizimin e ngarkesave të energjisë 

brenda një ndërtese;rutera porte në llojin 

e harduerit të kontrollit 

kompjuterik;rutera rrjeti;sistem 

monitorimi video në distancë i përbërë 

kryesisht nga një kamera dhe video 

monitor për regjistrimin dhe transmetimin 

e imazheve në një vend në 

distancë;pajisje telekomunikimi, 

konkretisht, transmetues me fibra optike, 

përsëritës të fibrave optike, konvertues 

dhe optimizues, multipleksues të ndarjes 

së valëve, sisteme transmetimi të optikës 

në hapësirë të lirë, çelësa duke përfshirë 

çelësa eternet dhe rutera, agregatorë, 

terminatorë dhe përsëritës të aksesit fiber-

to-the-home dhe ethernet-over-vdsl, dhe 

produktet e menaxhimit të pranisë në 

distancë, konkretisht çelësa, dhe pajisje të 

menaxhimit të konsolës, alarmit, sensorit 

dhe energjisë;ruter i thirrjeve telefonike, 

për telefona touchtone (me prekje 

butonash) për shtëpi dhe zyrë, për thirrje 

ndërkombëtare dhe në distanca të gjata të 

bëra nga platforma të ndryshme 

telefonike duke përfshirë platformën voip 

pa kërkesë për internet;rutera thirrjesh 

telefonike;rutera thirrjesh telefonike për 

në distanca të gjata të bëra përmes 

platformave pstn dhe voip nga çdo telefon 

touchtone (me prekje butonash) pa 

kërkesë për akses në internet;peshore 

peshimi;rutera të rrjetit të gjerë 

(wan);rutera wireless;peshore elektronike 

wireless;sisteme harduer kamerash për 

survejimin e video-ve ip (protokolli i 

internetit);kontrolle të ndriçimit led për 

menaxhimin e energjisë, ndriçimin e 

mjedisit kompjuterik, energjinë e 

ngjyrave dhe orarin e ndriçimit;përshtatës 

prizash;konektorë prizash;sisteme të 

transmetimit të optikës në hapësirë të lirë, 

çelësa eternet (ethernet switches) dhe 

rutera, dhe softueri që shitet si përbërës i 

tyre ashtu edhe veçmas, konkretisht, 

softuer i përshtatur dhe i rregulluar për 

funksionimin, instalimin, testimin, 

diagnostikimin dhe menaxhimin e 

pajisjeve të telekomunikimit të 

mëparshëm;amplifikues për komunikim 

wireless;peshore;peshore me analizues të 

masës trupore;stilolapsa për ekrane me 

prekje;ekrane me prekje;sensorë 

alarmi;peshore banjoje;sisteme shikimi 

dite dhe nate që përfshijnë kryesisht 
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sensorët e ditës dhe të natës, kamerat e 

ditës dhe të natës, burimet e energjisë, 

mjetet e komunikimit, monitorët dhe 

softuerin operativ;peshore digjitale 

banjoje;sensorë elektrikë;aparate sensore 

elektrike për të ndjerë praninë ose 

mungesën e individëve ose objekteve me 

kontakt ose presion;peshore elektronike 

peshuese për përdorim në 

kuzhinë;terminale interaktive të ekranit 

me prekje;dioda që lëshojnë dritë 

(leds);stilolapsa me pika përcjellëse për 

pajisjet me ekran me prekje;sensorë 

presioni;sensorë të afërsisë;sensorë të 

temperaturës;sensorë të ekranit me 

prekje;pajisje komunikimi wireless për 

transmetimin e imazheve të marra nga një 

kamera;softuer aplikimi kompjuterik për 

telefonat celularë, tabletët dhe 

kompjuterët desktop që kontrollon dhe 

automatizon sensorët dhe pajisjet 

inteligjente (smart) të shtëpisë;priza 

elektrike;zile elektrike për dyer;spina 

elektrike;kamera kompjuterike;kamerat e 

pultit;kamera digjitale;kamera video 

digjitale;kamera ip (protokolli i 

internetit);kamera të aktivizuara me 

lëvizje;kamera fotografike;video 

kamera;sisteme automatizimi të energjisë 

elektrike në shtëpi dhe zyra që përfshijnë 

kontrollues pa tela dhe me tela, pajisje të 

kontrolluara dhe softuere për pajisjet, 

ndriçimin, hvac, sigurinë dhe aplikacione 

të tjera të monitorimit dhe kontrollit të 

energjisë elektrike në shtëpi dhe 

zyra;çelësat e dritave;furnizues energjie 

elektronikë;instalime elektrike;sensorë 

kontakti;sensorë për dritare dhe dyer, 

sensorë temperature dhe lagështie, 

sensorë rrjedhjeje Walter, sensorë tymi, 

sensorë CO (monoksid karboni), 

termostat (HVAC), valvula e radiatorit të 

termostatit, kontrollues smart IR, zile 

video për derë, kamera video me 

shikim;sisteme Sub-G, Li-Bateri, panele 

diellore karikimi.  

11  Sisteme ndriçimi LED, konkretisht 

module LED;ndriçues LED;llamba 

elektrike;llamba ndriçuese 

elektrike;llamba elektrike 

fluoreshente;llamba ndriçuese 

halogjene;llamba ndriçuese LED;llamba 

ndriçuese;llamba ndriçuese në 

miniaturë;pajisje ndriçimi LED (diodë që 

lëshon dritë);pajisje ndriçimi LED (dioda 

që lëshojnë dritë) për përdorim në 

aplikacione ndriçimi shfaqëse, tregtare, 

industriale, rezidenciale dhe  

arkitekturor;pajisje ndriçimi LED për 

aplikacione të ndriçimit të brendshëm dhe 

të jashtëm;portollamba për drita 

elektrike;shirita ndriçimi, shirita ndriçimi 

për zbukurime në festa, ndriçues të 

mëdhenj rruge (flood lights), 

ndriçues/llamba desktopi, llamba, çelësa 

dritash.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1304 

(220)  07/12/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e zezë; bojëqielli 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A 

1800 Vevey Switzerland, CH, CH, CH 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë 
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(511) 30  akull, akullore me fruta, 

sherbete, produkte pastiçerie të ngrira, 

torta të ngrira, akullore, ëmbëlsira të 

ngrira, kos i ngrirë, pluhura dhe agjentë 

lidhës (të përfshira në këtë klasë) për të 

bërë akull për konsum dhe/ose akullore 

me fruta dhe/ose sherbete dhe/ose  

konfeksione të ngrira dhe/ose torta të 

ngrira dhe/ose akullore dhe/ose kos të 

ngrirë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1358 

(220)  20/12/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Coldwell Banker LLC  

175 Park Avenue , Madison, New Jersey 

07940, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; shërbime 

publicitare; konsulencë për menaxhimin 

dhe organizimin e biznesit; shërbime 

informacioni biznesi; analiza e 

menaxhimit të biznesit; administrimi dhe 

menaxhimi i kompanive; shërbime 

marketingu biznesi; shërbime promovimi 

biznesi; shërbime për zhvendosjen e 

biznesit; shërbime marketingu; asistencë 

për menaxhimin e biznesit komercial të 

ekskluzivitetit (franchise); shërbime 

këshilluese për menaxhimin e biznesit në 

lidhje me ekskluzivitetin (franchise); 

këshilla dhe asistencë biznesi në lidhje 

me shërbimet e ekskluzivitetit (franchise); 

asistencë biznesi në themelimin dhe/ose 

funksionimin e bizneseve të 

ndërmjetësimit të pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i shitjeve të 

pasurive të paluajtshme; shërbime 

reklamimi të pasurive të paluajtshme; 

shërbime marketingu të pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i drejtimeve të 

pronave të paluajtshme dhe drejtimeve të 

shitjeve; ofrimi i zgjidhjeve të 

planifikimit të biznesit dhe marketingut 

për profesionistët e pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i një faqe interneti 

interaktive të pasurive të paluajtshme që 

promovon pronat komerciale të pasurive 

të paluajtshme; përpilimi i listave të 

brokerimit të pasurive të paluajtshme; 

ankande të pasurive të paluajtshme.  

36  Siguracione; çështje financiare; 

çështje monetare; çështje të pasurive të 

paluajtshme; shërbime të ndërmjetësimit 

të pasurive të paluajtshme; shërbime të 

ekskluzivitetit (franchise), përkatësisht, 

ofrimi i informacionit financiar dhe 

këshillimit në lidhje me themelimin dhe 

funksionimin e biznesit të ndërmjetësimit 

të pasurive të paluajtshme; shërbime të 

menaxhimit të pronës; shërbime të 

agjencisë imobiliare; dhënia me qira e 

pasurive të paluajtshme; gjykimi dhe 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; 

shërbime të dhënies me qira të pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i informacionit në 

fushën e pasurive të paluajtshme 

nëpërmjet internetit; shërbime të 

investimeve në pasuri të paluajtshme; 

shërbime të ruajtjes së pasurive të 

paluajtshme; shërbime të konsulencës për 

pasuri të paluajtshme; shërbime 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

15 

këshillimi dhe administrimi për 

hipotekën.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1360 

(220)  20/12/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Coldwell Banker LLC  

175 Park Avenue , Madison, New Jersey 

07940, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; shërbime 

publicitare; konsulencë për menaxhimin 

dhe organizimin e biznesit; shërbime 

informacioni biznesi; analiza e 

menaxhimit të biznesit; administrimi dhe 

menaxhimi i kompanive; shërbime 

marketingu biznesi; shërbime promovimi 

biznesi; shërbime për zhvendosjen e 

biznesit; shërbime marketingu; asistencë 

për menaxhimin e biznesit komercial të 

ekskluzivitetit (franchise); shërbime 

këshilluese për menaxhimin e biznesit në 

lidhje me ekskluzivitetin (franchise); 

këshilla dhe asistencë biznesi në lidhje 

me shërbimet e ekskluzivitetit (franchise); 

asistencë biznesi në themelimin dhe/ose 

funksionimin e bizneseve të 

ndërmjetësimit të pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i shitjeve të 

pasurive të paluajtshme; shërbime 

reklamimi të pasurive të paluajtshme; 

shërbime marketingu të pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i drejtimeve të 

pronave të paluajtshme dhe drejtimeve të 

shitjeve; ofrimi i zgjidhjeve të 

planifikimit të biznesit dhe marketingut 

për profesionistët e pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i një faqe interneti 

interaktive të pasurive të paluajtshme që 

promovon pronat komerciale të pasurive 

të paluajtshme; përpilimi i listave të 

brokerimit të pasurive të paluajtshme; 

ankande të pasurive të paluajtshme.  

36  Siguracione; çështje financiare; 

çështje monetare; çështje të pasurive të 

paluajtshme; shërbime të ndërmjetësimit 

të pasurive të paluajtshme; shërbime të 

ekskluzivitetit (franchise), përkatësisht, 

ofrimi i informacionit financiar dhe 

këshillimit në lidhje me themelimin dhe 

funksionimin e biznesit të ndërmjetësimit 

të pasurive të paluajtshme; shërbime të 

menaxhimit të pronës; shërbime të 

agjencisë imobiliare; dhënia me qira e 

pasurive të paluajtshme; gjykimi dhe 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; 

shërbime të dhënies me qira të pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i informacionit në 

fushën e pasurive të paluajtshme 

nëpërmjet internetit; shërbime të 

investimeve në pasuri të paluajtshme; 

shërbime të ruajtjes së pasurive të 

paluajtshme; shërbime të konsulencës për 

pasuri të paluajtshme; shërbime 

këshillimi dhe administrimi për 

hipotekën.  
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(210)  AL/T/ 2021/1384 

(220)  24/12/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Shenzhen DOKE Electronic Co., 

LTD 

801,BUILDING3,7TH INDUSTRIAL 

ZONE, YULV COMMUNITY, 

YUTANG ROAD, GUANGMING 

DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 9  Telefonë smart; telefonë të 

lëvizsshëm; telefonë celularë; kufje; 

pajisje portative për furnizimin me energji 

(bateri të rikarikueshme); ora smart; 

video-projektorë; karikues baterish; filma 

(shtresa) mbrojtëse të përshtatura për 

telefonë smart; kompjuterë tabletë; 

software operative për kompjuterë; 

kompjuterë të vegjël (notebook); telefonë 

video; pajisje për komunikimin në rrjet; 

kompjuterë laptop; kapakë për 

kompjutera tabletë; tastiera për 

kompjuterë; altoparlantë; software 

kompjuterike, të regjistruara; aparate 

navigimi për automjete [kompjuterë të 

inkorporuar në bord]; kamera që 

montohen në panelin e automjeteve; kasa 

për telefonë smart; stilolapsa kapacitative 

për pajisje të ekranit me prekje; kabllo 

USB.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1385 

(220)  28/12/2021 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  ngjyrë turkuaz (gurkali); e zezë 

(732)  Gentli Albania Sh.p.k. 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Avdi 

Toptani, Qendra Toptani, Kati i III-te, 

Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 25  këpucë, sholla të brendshme për 

këpucë, taka për këpucë, shtroje për 

këpucë, sholla për këpucë, pjesë të 

sipërme të këpucëve, tabanë këpucësh, 

shtrojë për [këpucë dhe çizme], pjesët e 

sipërme të këpucëve, majë për këpucët 

(vamps), gjysma për këpucët, veshje duke 

përfshirë, pallto, pardesy, xhaketa, 

xhaketa, pantallona, kostume dhe fustane, 

funde, këmisha, bluza, kostume sportive, 

kostume banje, të 

brendshme;kravata;fulare (shalle), kapele 

dhe kapucë, rripa.  

35  publicitet; menaxhimi i çështjeve 

komerciale; administrim komercial; pune 

zyre; shpërndarja e materialit publicitar 
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(trakte, prospekt, printime, printime); 

organizimi i shfaqjeve tregtare dhe 

publiciteti; reklamimi në internet në një 

rrjet kompjuterik; përhapja e njoftimeve 

publicitare; marrëdhëniet me publikun; 

Shërbimet e shitjes, rigrupimi dhe 

sistemimi sipas gamës e llojit te 

produkteve, me qellim qe  konsumatori te 

mudesohet qe ti shikoje dhe ti bleje.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/2 

(220)  05/01/2022 

(540)   

MONETO 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Deumsoft and Tab Solution SHPK 

Rruga Shefqet Musaraj 26, Tirane, AL 

;Rruga Nikoll Jorga, pallat, kati 8, Tirane, 

AL 

(740) Elona Baçe 

Tiranë, Rruga e Kavajës, qëndra "Sun 

Tower", kati 6, ap.31 Tirane  

(511) 42  Hartim, zhvillim dhe perdorim i 

pajisjeve hardware dhe software 

kompjuterike, mirembajtje e programeve 

kompjuterike. Zgjidhje softwerike  per 

veprimet kontabel, raportet menaxhariale 

dhe financiare, software si sherbim 

(SaaS), platforme si sherbim (PaaS), 

konsulence per teknologjine kompjuterike 

dhe teknologjine e informacionit, 

instalimi i programeve kompjuterike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/7 

(220)  05/01/2022 

(540)   

ACUMEN 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Sagema shpk 

Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, 

Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 3  maske, stilues flokesh, shampoo  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/26 

(220)  17/01/2022 

(540)   

KOMBENAN 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija, 

SR 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/27 

(220)  17/01/2022 

(540)   

KARLINDA 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija, 

SR 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/36 

(220)  19/01/2022 

(540)   

ALWAYS INFINITY 

FLEXPROTECT  

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202 , USA  , US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 5  Produkte për higjenën 

femërore;mbathje menstruacionesh;vata 

menstruacionesh;kilota sanitare;peceta 

sanitare;vata sanitare;peceta ditore 

sanitare;tamponë;tamponë 

sanitarë;mbathje menstruacionesh 

njëpërdorimshe;pelena për mosmbajtjen e 

urinës;peceta për mosmbajtjen e 

urinës;mbathje, përthithëse, për 

mosmbajtjen e urinës.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/42 

(220)  20/01/2022 

(540)   

KEIT 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Sombrero sh.p.k 

Njësia bashkiake nr.7 , Rr Dritan Hoxha, 

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

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

(740) Fjoralba Zeko 

Rr.Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 

10/4, Tiranë 

(511) 5  050176 pambuk thithës/shtresa 

thithëse; 050482 suplemente dietike 

pluhur acai; 050291 acetate për qëllime 

farmaceutike; 050292 acide për qëllime 

farmaceutike; 050444 preparate për 

trajtimin e akneve; 050002 akonit; 

050019 ankerplast ngjitës; 050294 shirita 

ngjitës për qëllime mjekësore; 050396 

ndihmues për qëllime mjekësore; 050401 

preparate për deodorimin e ajrit; 050005 

preparate për pastrimin e ajrit; 050420 

suplemente dietike të albuminës; 050006 

produkte ushqimore albuminoze për 

qëllime mjekësore; 050007 preparate 

albuminoze për qëllime mjekësore; 

050438 alkool për qëllime farmaceutike; 

050009 aldehide për qëllime 

farmaceutike; 050432 suplemente dietike 

alginate; 050433 alginate për qëllime 

farmaceutike; 050348 jodure alkaline për 

qëllime farmaceutike; 050296 alkaloide 

për qëllime mjekësore; 050300 qumësht 

bajamesh për qëllime farmaceutike; 

050409 preparate aloe vera për qëllime 

farmaceutike; 050299 acetat alumini për 

qëllime farmaceutike; 050376 aminoacide 

për qëllime mjekësore; 050017 

anestetikë; 050124 analgjezikë; 050020 

lëvore angostura për qëllime mjekësore; 

050032 përgatitje anti-urike; 050472 larës 
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duarsh antibakterial; 050471 sapun 

antibakterial; 050388 antibiotikët; 050418 

pilula antioksidante; 050031 pambuk 

antiseptik; 050030 antiseptikët; 050415 

pilula për shtypjen e oreksit; 050389 

shtypësit e oreksit për qëllime mjekësore; 

050034 pambuk aseptik; 050022 çaj 

astmatik; 050465 astringent për qëllime 

mjekësore; 050039 preparate bakteriale 

për përdorim mjekësor dhe veterinar; 

050037 preparate bakteriologjike për 

përdorim mjekësor dhe veterinar; 050050 

balsam për qëllime mjekësore; 050046 

preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; 050049 fasha për veshje; 

050132 lëvore për qëllime farmaceutike; 

050041 preparate për banjë për qëllime 

mjekësore; 050302 kripërat e banjës për 

qëllime mjekësore; 050304 bikarbonat i 

sodës për qëllime farmaceutike; 050305 

preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; 050405 kulturat biologjike të 

indeve për qëllime mjekësore; 050053 

preparate bismut për qëllime 

farmaceutike; 050263 subnitrat bismut 

për qëllime farmaceutike; 050265 gjak 

për qëllime mjekësore; 050248 plazma e 

gjakut; 050385 çimento kockore për 

qëllime kirurgjikale dhe ortopedike; 

050498 mbushësit e zbrazëtirave kockore 

të përbëra nga inde të gjalla; 050306 

brominë për qëllime farmaceutike; 

050390 preparate bronkodiluese; 050391 

fashë për gungët kockore; 050321 

nënprodukte të përpunimit të drithërave 

për qëllime dietike ose mjekësore; 

050243 kapsula për qëllime farmaceutike; 

050062 tableta për erën e keqe të gojës 

për qëllime farmaceutike; 050063 

preparate për kallo; 050309 kamfor për 

qëllime mjekësore; 050308 vaj kamfori 

për qëllime mjekësore; 050068 kapsula 

për ilaçe; 050487 kapsula me bazë 

polimeresh, për farmaceutikë; 050434 

suplemente dietike kazeine; 050344 vaj 

ricini (kastori) për qëllime mjekësore; 

050102 lapsa kaustikë; 050319 kaustikë 

për qëllime farmaceutike; 050318 esteret 

e celulozës për qëllime farmaceutike; 

050320 eteret e celulozës për qëllime 

farmaceutike; 050056 qymyr druri për 

qëllime farmaceutike; 050091 përçuesit 

kimikë për elektrodat e 

elektrokardiografit; 050095 

kontraceptivët kimikë; 050362 preparate 

kimike për qëllime mjekësore; 050323 

preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; 050166 preparate kimike 

për diagnostikimin e shtatzënisë; 050364 

reagentë kimikë për qëllime mjekësore 

ose veterinare; 050077 preparate kimiko-

farmaceutike; 050198 çamçakëz për 

qëllime mjekësore; 050103 preparatet për 

inflamacionet e dhimbshme të enëve të 

vogla të gjakut në lëkurë; 050257 

kinolinë për qëllime mjekësore; 050080 

kloroform; 050150 vaji i mëlçisë së 

merlucit; 050451 kolagjen për qëllime 

mjekësore; 050324 kolodion për qëllime 

farmaceutike; 050088 kolirium; 050089 

kompresa; 050092 lëvorja e kondurangos 

për qëllime mjekësore; 050365 preparate 

për pastrimin e lenteve të kontaktit; 

050094 solucione për lente 

kontakti/solucione për përdorim me lente 

kontakti; 050407 sprej ftohës për qëllime 

mjekësore; 050098 ilaç për kallo; 050040 

unaza për kallot e këmbëve; 050099 

pambuk për qëllime mjekësore; 050447 

shtupa pambuku për qëllime 

mjekësore/shkopinj pambuku për qëllime 

mjekësore; 050325 krem tartari për 

qëllime farmaceutike; 050326 kreozot për 

qëllime farmaceutike; 050105 lëvore 

krotoni; 050310 sheqer guri i kristalizuar 

për qëllime mjekësore; 050213 kulturat e 

mikroorganizmave për përdorim mjekësor 

ose veterinar; 050109 ekstraktim për 

qëllime farmaceutike; 050400 deodorantë 

për veshje dhe tekstile; 050119 

deodorantë, të ndryshëm nga ato për 

qeniet njerëzore ose për kafshët; 050117 

depurativët; 050108 detergjentë për 

qëllime mjekësore; 050121 bukë 
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diabetike e përshtatur për përdorim 

mjekësor; 050443 reagentët biomarkues 

diagnostikues për qëllime mjekësore; 

050330 preparate diagnostikuese për 

qëllime mjekësore; 050351 pelena për 

rastet e mungesës së kontrollit vullnetar 

mbi urinimin ose jashtëqitjen; 050366 

diastaza për qëllime mjekësore; 050367 

fibra dietike; 050484 suplemente dietike 

me efekt kozmetik; 050307 pije dietike të 

përshtatura për qëllime mjekësore; 

050297 ushqime dietetike të përshtatura 

për qëllime mjekësore; 050350 substanca 

dietike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; 050122 tretës për qëllime 

farmaceutike; 050123 dixhitalinë; 050018 

vaj kopër për qëllime mjekësore; 050479 

sapun dezinfektues; 050441 

dezinfektuesit; 050118 dezinfektues për 

qëllime higjienike; 050402 preparate 

dushi për qëllime mjekësore; 050114 

veshje, mjekësore; 050125 barna për 

qëllime mjekësore; 050133 eliksire 

[preparate farmaceutike]; 050429 

suplemente ushqimore enzimatike; 

050370 preparate enzimatike për qëllime 

mjekësore; 050368 enzima për qëllime 

mjekësore; 050269 ergot për qëllime 

farmaceutike; 050138 esteret për qëllime 

farmaceutike; 050139 eteret për qëllime 

farmaceutike; 050141 eukaliptol për 

qëllime farmaceutike; 050142 eukaliptus 

për qëllime farmaceutike; 050343 

ekstrakte hopi për qëllime farmaceutike; 

050398 fasha të syve për qëllime 

mjekësore; 050146 febrifugët; 050147 

finok për qëllime mjekësore; 050333 

fermente për qëllime farmaceutike; 

050244 kutitë e ndihmës së parë, të 

mbushura; 050334 lule squfuri për 

qëllime farmaceutike; 050335 aldehid 

formik për qëllime farmaceutike; 050460 

ushqim i tharë në ngrirje i përshtatur për 

qëllime mjekësore/ushqim i liofilizuar i 

përshtatur për qëllime mjekësore; 050463 

mish i tharë në ngrirje i përshtatur për 

qëllime mjekësore/mish i liofilizuar i 

përshtatur për qëllime mjekësore; 050023 

pomadë për dëmtimet e indeve të trupit të 

shkaktuara nga ekspozimi ndaj të ftohtit 

ekstrem për qëllime farmaceutike; 

050085 shkopinj tymosës/pastilje 

tymuese; 050337 preparate tymosjeje për 

qëllime mjekësore; 050338 acid galik për 

qëllime farmaceutike; 050341 gamboge 

për qëllime mjekësore; 050314 gazrat për 

qëllime mjekësore; 050155 garzë për 

veshje; 050157 xhelatinë për qëllime 

mjekësore; 050158 lule gentiana për 

qëllime farmaceutike; 050159 germicidet; 

050430 suplemente dietike të glukozës; 

050340 glukozë për qëllime mjekësore; 

050331 glicerinë për qëllime mjekësore; 

050160 glicerofosfate; 050163 yndyrat 

për qëllime mjekësore; 050153 guaiakol 

për qëllime farmaceutike; 050161 

çamçakëz për qëllime mjekësore; 050342 

balsam gurjuni për qëllime mjekësore; 

050168 hematogjen; 050169 

hemoglobinë; 050025 preparate për 

hemorroide; 050104 lapsa hemostatik; 

050493 shkopinj për lehtësimin e 

dhimbjes së kokës; 050456 ekstrakte 

bimore për qëllime mjekësore; 050240 

çajra bimorë për qëllime mjekësore; 

050461 ushqim i homogjenizuar i 

përshtatur për qëllime mjekësore; 050171 

hormone për qëllime mjekësore; 050174 

hidrastinë; 050175 hidrastininë; 050079 

kloral i hidratuar për qëllime 

farmaceutike; 050345 peroksid hidrogjeni 

për qëllime mjekësore; 050458 

imunostimuluesit; 050489 fillera dermale 

të injektueshme; 050347 jodidet për 

qëllime farmaceutike; 050346 jod për 

qëllime farmaceutike; 050181 jodoform; 

050182 myshk irlandez për qëllime 

mjekësore; 050349 izotopet për qëllime 

mjekësore; 050183 jalap (ipomoea 

purga); 050184 xinxife për qëllime 

mjekësore; 050156 laksativë; 050054 ujë 

plumbi/ujë i acetatit të plumbit dhe 

oksidit të plumbit; 050431 suplemente 

dietike lecitine; 050313 lecitinë për 
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qëllime mjekësore; 050266 shushunja për 

qëllime mjekësore; 050074 preparate 

farmaceutike me bazë gëlqereje; 050196 

linimentet; 050421 suplemente dietike me 

fara liri; 050162 fara liri për qëllime 

farmaceutike; 050190 miell liri për 

qëllime farmaceutike/miell fara liri për 

qëllime farmaceutike; 050422 suplemente 

dietike të vajit të lirit; 050073 garzë për 

qëllime mjekësore; 050185 likuiricia për 

qëllime farmaceutike; 050191 kremra për 

qëllime farmaceutike; 050197 lupulin për 

qëllime farmaceutike; 050127 magnez për 

qëllime farmaceutike; 050203 malt për 

qëllime farmaceutike; 050188 pije 

qumështi i maltuar për qëllime mjekësore; 

050199 lëvore mangrove për qëllime 

farmaceutike; 050481 qirinj masazhi për 

qëllime terapeutike; 050492 xhel për 

masazh për qëllime mjekësore; 050317 

preparate mjekësore për qëllime 

dobësimi; 050473 kremra medicinale pas 

rruajtjes; 050466 furça dhëmbësh 

mjekësore; 050477 shampo të thata 

mjekësore; 050414 larës sysh mjekësor; 

050476 locione mjekësore për flokët; 

050474 shampo mjekësore; 050480 sapun 

mjekësor; 050057 ëmbëlsira 

mjekësore/karamele mjekësore; 050491 

pastë dhëmbësh mjekësore; 050008 

alkool mjekësor; 050332 pije medicinale; 

050394 preparate medicinale për rritjen e 

flokëve; 050170 barëra mjekësore; 

050148 infuzione medicinale; 050058 

baltë medicinale/sediment medicinal 

[baltë]; 050167 vajra medicinale; 050260 

rrënjët medicinale; 050149 çaj mjekësor; 

050126 kuti mjekësore, portative, të 

mbushura; 050093 barna për lehtësimin e 

kapsllëkut; 050327 ilaçe për qëllime 

dentare; 050328 ilaçe për qëllime 

njerëzore; 050128 ujë melisa për qëllime 

farmaceutike; 050210 mentol; 050211 

pomada merkuriale; 050454 preparate të 

mikroorganizmave për përdorim mjekësor 

ose veterinar; 050187 fermente qumështi 

për qëllime farmaceutike; 050192 sheqer 

qumështi për qëllime 

farmaceutike/laktozë për qëllime 

farmaceutike; 050165 yndyrat e 

qumështit; 050382 suplemente ushqimore 

minerale; 050130 kripërat e ujit mineral; 

050129 ujëra mineral për qëllime 

mjekësore; 050201 mente për qëllime 

farmaceutike; 050392 moleskin për 

qëllime mjekësore; 050383 gargarë për 

qëllime mjekësore; 050059 baltë për 

dush; 050219 mustardë për qëllime 

farmaceutike; 050172 vaj mustardë për 

qëllime mjekësore; 050271 përzierje 

mustarde/pastë mustarde; 050221 lëvore 

myrobalani për qëllime farmaceutike; 

050152 nervinat (bimë që synojnë të 

ushqejnë dhe mbështesin sistemin nervor 

qendror); 050485 çamçakëz nikotine për 

përdorim si një ndihmë për të ndaluar 

pirjen e duhanit; 050486 arna nikotine për 

përdorim si ndihmues për të ndaluar 

pirjen e duhanit; 050459 preparate 

nutraceutike për qëllime terapeutike ose 

mjekësore; 050384 suplemente 

ushqimore; 050212 lëndë ushqyese për 

mikroorganizmat; 050283 vaj terpentinë 

për qëllime farmaceutike; 050225 

pomada për qëllime farmaceutike; 

050226 opiatet; 050227 opium; 050228 

përzierje sapuni në alkool, me kamfur dhe 

esenca bimore; 050043 banjat me 

oksigjen; 050499 bombola oksigjeni, të 

mbushura, për qëllime mjekësore; 050399 

oksigjen për qëllime mjekësore; 050372 

pantallona, absorbues, për rastet e 

mungesës së kontrollit vullnetar mbi 

urinimin ose jashtëqitjen; 050237 letër 

për përzierje mustarde/letër për pastë 

mustarde; 050214 tableta për qëllime 

farmaceutike; 050410 pudër perlash për 

qëllime mjekësore; 050231 pektinë për 

qëllime farmaceutike; 050242 pepsinë për 

qëllime farmaceutike; 050180 peptone 

për qëllime farmaceutike; 050339 

vazelinë për qëllime mjekësore; 050069 

preparate farmaceutike; 050239 preparate 

farmaceutike për kujdesin e lëkurës; 
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050241 preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit; 050100 preparate 

farmaceutike për trajtimin e djegieve nga 

dielli; 050453 farmaceutikë; 050236 fenol 

për qëllime farmaceutike; 050245 fosfate 

për qëllime farmaceutike; 050455 

preparate fitoterapie për qëllime 

mjekësore; 050452 ekstrakte bimore për 

qëllime farmaceutike; 050428 suplemente 

dietike të polenit; 050207 pomada për 

qëllime mjekësore; 050115 porcelan për 

proteza dentare; 050251 kripërat e 

kaliumit për qëllime mjekësore; 050070 

kataplazma/pasta të bëra nga barishte, 

bimë dhe substanca të tjera me veti 

shëruese; 050065 pluhur i kantarideve; 

050462 shiringa të mbushura paraprakisht 

për qëllime mjekësore; 050427 

suplemente dietike propolisi; 050426 

propolis për qëllime farmaceutike; 

050435 suplemente dietike proteinike; 

050143 purgativë/evakuues; 050254 

kuasia për qëllime mjekësore; 050253 

kebrako për qëllime mjekësore; 050256 

kininë për qëllime mjekësore; 050255 

quinquina për qëllime 

mjekësore/cinchona për qëllime 

mjekësore; 050258 substanca radioaktive 

për qëllime mjekësore; 050096 substancat 

e kontrastit radiologjik për qëllime 

mjekësore; 050259 radium për qëllime 

mjekësore; 050437 letër reagent për 

qëllime mjekësore; 050411 preparate për 

reduktimin e aktivitetit seksual; 050247 

ilaçe për djersitjen e këmbëve; 050285 

ilaçe për djersitjen; 050261 rrënjët e 

ravenit për qëllime farmaceutike; 050425 

suplemente dietike pelte mbretërore; 

050316 pelte mbretërore për qëllime 

farmaceutike; 050137 kripëra për qëllime 

mjekësore; 050042 kripëra për banjot me 

ujë mineral; 050234 peceta higjienike; 

050264 sarsaparilla për qëllime 

mjekësore; 050267 skapula për qëllime 

kirurgjikale; 050044 ujë deti për banjë 

mjekësore; 050268 sedativë/qetësues; 

050177 spermë për inseminim artificial; 

050270 barna seroterapeutike; 050209 

serumet; 050373 sikativë [agjentët tharës] 

për qëllime mjekësore; 050416 pilula për 

dobësim; 050224 kripëra me erë; 050336 

barëra për tu tymosur për qëllime 

mjekësore; 050274 kripërat e natriumit 

për qëllime mjekësore; 050134 tretës për 

heqjen e leokoplasteve ngjitëse; 050273 

soporifikët; 050013 niseshte për qëllime 

dietike ose farmaceutike; 050403 qelizat 

staminale për qëllime mjekësore; 050275 

preparate sterilizuese; 050395 steroidet; 

050303 shkop likuiricie për qëllime 

farmaceutike; 050276 strikninë; 050277 

preparate stiptike; 050278 sheqer për 

qëllime mjekësore; 050279 sulfonamide 

[ilaçe]; 050205 shkopinj squfuri 

[dezinfektues]; 050301 pomada për 

djegien nga dielli; 050280 supozitorët; 

050140 veshje kirurgjikale; 050442 

ngjitës kirurgjikal; 050397 implantet 

kirurgjikale të përbëra nga inde të gjalla; 

050067 shurupe për qëllime 

farmaceutike; 050417 pilula për rrezitje; 

050281 tartar për qëllime farmaceutike; 

050045 preparate terapeutike për banjë; 

050131 ujë termal; 050284 timol për 

qëllime farmaceutike; 050179 tinkturë e 

jodit; 050208 tinktura për qëllime 

mjekësore; 050374 inde të ngopura me 

kremra farmaceutikë; 050081 cigare pa 

duhan për qëllime mjekësore; 050262 

tonik [ilaçe]; 050375 preparate të 

oligoelementeve për përdorim tek njerëzit 

dhe kafshët; 050450 transplantet [indet e 

gjalla]; 050061 preparate për trajtimin e 

djegieve; 050282 terpentinë për qëllime 

farmaceutike; 050107 vaksina; 050393 

larës vaginal për qëllime mjekësore; 

050154 vermifugët/antihelmintikët; 

050289 preparate për shkatërrimin e 

parazitëve; 050290 vezikantët; 050090 

preparate vitaminash; 050483 arna 

suplemente vitaminash; 050136 sfungjerë 

vulnerabël; 050072 vata për qëllime 

mjekësore; 050033 lapsat e lythave; 

050423 suplemente dietike të embrionit të 
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grurit; 050424 suplemente dietike majaje; 

050194 maja për qëllime farmaceutike.    

10  100001 rripat e barkut; 100003 korse 

barku; 100098 jastëkët e barkut; 100228 

aparate për trajtimin e akneve; 100265 

fashat e akupresurës; 100199 gjilpërat e 

akupunkturës; 100202 instrumente 

elektrike të akupunkturës; 100160 

shpërndarës aerosol për qëllime 

mjekësore; 100259 shtretër me ajër për 

qëllime mjekësore; 100162 jastëkë ajri 

për qëllime mjekësore; 100163 dyshekë 

ajri për qëllime mjekësore; 100161 

jastëkë ajri për qëllime mjekësore; 

100037 barela e ambulancës; 100057 

aparat anestezik; 100112 maska 

anestezike; 100244 analizues për 

identifikim bakterial për qëllime 

mjekësore; 100255 shirita dore kundër të 

përzierave; 100250 byzylykë kundër 

reumatizmit; 100251 unaza kundër 

reumatizmit; 100245 aparate për testimin 

e ADN-së dhe ARN-së për qëllime 

mjekësore; 100246 aparate për 

rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; 100040 mbështetëse 

harku për këpucë; 100088 kolltuqe për 

qëllime mjekësore ose dentare; 100139 

aparat për frymëmarrje artificiale; 100141 

gjoks artificial; 100159 sy artificial; 

100111 nofulla artificiale; 100117 

gjymtyrë artificiale; 100125 lëkurë 

artificiale për qëllime kirurgjikale; 

100052 dhëmbë artificialë; 100022 fasha, 

elastike; 100026 lavamane për qëllime 

mjekësore; 100173 shtretër të krijuar 

posaçërisht për qëllime mjekësore; 

100045 rripa për qëllime mjekësore; 

100175 rripa, elektrik, për qëllime 

mjekësore; 100237 implantet e fiksimit të 

kockave të biodegradueshme; 100269 

unaza biomagnetike për qëllime 

terapeutike ose mjekësore; 100191 

batanije, elektrike, për qëllime mjekësore; 

100087 aparate për testimin e gjakut; 

100248 monitorët e përbërjes së trupit; 

100247 monitorët e yndyrës në trup; 

100221 aparate për rehabilitimin e trupit 

për qëllime mjekësore; 100275 mbushësit 

(fillera) e zbrazëtirave kockore të përbëra 

nga materiale artificiale; 100031 çizme 

për qëllime mjekësore; 100252 byzylykë 

për qëllime mjekësore; 100235 

stimuluesit kardiak të trurit; 100107 

pompat e gjirit; 100178 furça për 

pastrimin e zgavrave të trupit; 100042 

kanula; 100116 kuti të përshtatura për 

instrumente mjekësore; 100055 kuti 

instrumentesh për përdorim nga mjekët; 

100035 catgut/fije kirurgjikale e 

absorbueshme; 100015 kateteret; 100276 

dhoma për inhalatorë/ndarës për 

inhalatorë; 100267 matësit e kolesterolit; 

100007 klipe, kirurgjikale; 100200 veshje 

të veçanta për sallat e operacionit; 100210 

karrige Commode (karrige portative me 

një dhomë tualeti të integruar); 100233 

veshje për kompresim; 100060 

kompresorë [kirurgjikale];  100216 

kontejnerë të krijuar posaçërisht për 

mbetjet mjekësore; 100261 jastëkë ftohës 

për qëllime të ndihmës së parë; 100260 

arna ftohëse për qëllime mjekësore; 

100183 korse për qëllime mjekësore; 

100168 paterica; 100155 gota për kupa; 

100274 llamba kuruese për qëllime 

mjekësore; 100064 jastëkë për qëllime 

mjekësore; 100211 defibrilatorë; 100073 

aparate dhe instrumente dentare; 100179 

aparate dentare elektrike; 100072 freza 

dentare; 100048 poltrone të dentistëve; 

100076 proteza/grupe dhëmbësh 

artificialë; 100201 aparate diagnostikuese 

për qëllime mjekësore; 100212 

dializatorët; 100081 tuba kullimi për 

qëllime mjekësore; 100013 çarçafë për 

shtretërit për të sëmurët; 100089 shishe 

pikatore për qëllime mjekësore; 100061 

pikatore për qëllime mjekësore; 100071 

pajisje për heqjen e dyllit ose trupave të 

huaj nga veshi; 100224 tapa veshi [pajisje 

mbrojtëse për veshët]; 100006 bori 

veshësh; 100165 çorape elastike për 

qëllime kirurgjikale; 100084 
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elektrokardiografi; 100174 elektroda për 

përdorim mjekësor; 100231 kamera 

endoskopike për qëllime mjekësore; 

100104 aparate për klizmë për qëllime 

mjekësore; 100063 aparate masazhi 

estetik; 100181 filtra për rrezet 

ultraviolet, për qëllime mjekësore; 

100079 mbrojtëse gishtash për qëllime 

mjekësore; 100090 pincë; 100182 aparate 

tymosjeje për qëllime mjekësore; 100119 

mobilje të prodhuara posaçërisht për 

qëllime mjekësore; 100023 rripa 

galvanikë për qëllime mjekësore; 100091 

pajisje terapeutike galvanike; 100093 

gastroskopët; 100092 doreza për masazh; 

100043 dorashka për qëllime mjekësore; 

100273 glukometra; 100095 

hemocitometra; 100192 protezat e 

flokëve; 100005 aparatet e dëgjimit; 

100124 mbrojtës të dëgjimit; 100203 

stimuluesit e ritmit të zemrës; 100232 

aparate për monitorimin e rrahjeve të 

zemrës; 100050 jastëkë ngrohës, 

elektrikë, për qëllime mjekësore; 100011 

aparate terapeutike me ajër të nxehtë; 

100012 vibratorë me ajër të nxehtë për 

qëllime mjekësore; 100257 inhalatorë me 

hidrogjen; 100097 shiringa hipodermike; 

100002 rripat hipogastrik; 100094 çantë 

akulli për qëllime mjekësore; 100236 

pajisje të implantueshme për dhënien e 

barnave nënlëkurë; 100014 shtresë e 

papërshkueshme me absorbueshmëri të 

lartë; 100099 inhalatorë; 100100 injektorë 

për qëllime mjekësore; 100103 inflatorë; 

100279 shirita kineziologjik; 100193 

fashat e gjurit, fashat ortopedike/gju, 

ortopedike; 100029 thika për qëllime 

kirurgjikale; 100108 llamba për qëllime 

mjekësore; 100077 heshta; 100287 

helmeta të terapisë me lazer për trajtimin 

e alopecisë; 100106 lazer për qëllime 

mjekësore; 100284 maska LED për 

qëllime terapeutike; 100194 lente 

[proteza intraokulare] për implantim 

kirurgjik/proteza intraokulare [lente] për 

implantim kirurgjik; 100258 aparate të 

rezonancës magnetike [MRI] për qëllime 

mjekësore; 100205 maska për përdorim 

nga personeli mjekësor; 100113 aparat 

masazhi; 100114 aparate dhe instrumente 

mjekësore; 100280 aparate mjekësore 

ftohëse për trajtimin e goditjes nga 

nxehtësia; 100281 aparate mjekësore 

ftohëse për përdorim në hipotermi 

terapeutike; 100277 tabelat e ekzaminimit 

mjekësor; 100213 telat udhëzues 

mjekësorë; 100220 aparat 

mikrodermabrasioni; 100118 pasqyra për 

kirurgët; 100278 nanorobotët për qëllime 

mjekësore/nanite për qëllime mjekësore; 

100239 aspiratorët e hundës; 100008 

gjilpëra për qëllime mjekësore; 100120 

aparate obstetrike; 100150 tavolinat e 

operacionit; 100122 oftalmometra; 

100123 oftalmoskopët; 100214 aparate 

ortodontike; 100243 breza gome 

ortodontike; 100020 fasha ortopedike për 

kyçe; 100047 rripa ortopedik; 100051 

këpucë ortopedike; 100171 thembra 

ortopedike; 100038 artikuj ortopedikë; 

100285 përqendruesit e oksigjenit për 

qëllime mjekësore; 100195 jastëkë për 

parandalimin e plagëve të presionit në 

trupat e pacientëve; 100268 fustanet e 

ekzaminimit të pacientit; 100204 ngritësit 

e pacientit/pajisje për ngritjen e pacientit; 

100010 pesarët; 100176 aparate për 

ushtrime fizike për qëllime mjekësore; 

100196 aparate fizioterapie; 100282 

prerëse pilulash; 100206 fasha allçie për 

qëllime ortopedike; 100262 urinalet 

portative të mbajtura me dorë; 100085 

sonda për qëllime mjekësore; 100137 

pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, për 

qëllime mjekësore; 100222 matësit e 

pulsit; 100086 pompa për qëllime 

mjekësore; 100230 kuadrate për qëllime 

mjekësore; 100130 llamba kuarci për 

qëllime mjekësore; 100133 aparate 

radiologjike për qëllime mjekësore; 

100083 ekranet e radiologjisë për qëllime 

mjekësore; 100134 aparat radioterapie; 

100017 tuba radiumi për qëllime 
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mjekësore; 100115 enë për aplikimin e 

barnave; 100138 respiratorë për 

frymëmarrje artificiale; 100242 maska 

respiratore për frymëmarrje artificiale; 

100135 aparat reanimimi; 100264 

kostume robotike ekzoskeleti për qëllime 

mjekësore; 100283 maska sanitare për 

qëllime mjekësore; 100140 sharra për 

qëllime kirurgjikale; 100030 bisturi; 

100058 gërshërë për kirurgji; 100217 

hobe [fasha mbështetëse]; 100101 jastëkë 

përgjumës për pagjumësinë; 100129 

sphygmotensiometra/aparate për matjen e 

presionit arterial/sphygmomanometra; 

100197 spirometra [aparatet mjekësore]; 

100021 splinte, kirurgjikale; 100069 lugë 

për administrimin e ilaçeve; 100223 

stentet; 100172 çarçafë sterilë, 

kirurgjikalë; 100144 stetoskopët; 100166 

çorape për variçet; 100041 këmisha force; 

100036 barelë, rrota/gurnie, rrota; 100286 

fashat mbështetëse; 100146 mbështetës 

për këmbët e sheshta;  100054 aparate 

dhe instrumente kirurgjikale; 100033 

cilindra kirurgjikalë; 100065 takëmet 

kirurgjikale; 100207 perde kirurgjikale; 

100208 implantet kirurgjikale të përbëra 

nga materiale artificiale; 100253 robotë 

kirurgjikalë; 100053 sfungjerë 

kirurgjikalë; 100148 fasha varëse; 100149 

materialet e qepjes; 100009 gjilpërat e 

qepjes; 100080 shiringa për injeksion; 

100164 shiringa për qëllime mjekësore; 

100225 etiketat e treguesve të 

temperaturës për qëllime mjekësore; 

100180 aparate testimi për qëllime 

mjekësore/aparate për përdorim në 

analizat mjekësore; 100270 maska 

terapeutike të fytyrës; 100209 pako 

termike për qëllime të ndihmës së parë; 

100059 kompresa termo-elektrike 

[kirurgji]; 100198 termometra për qëllime 

mjekësore; 100056 fije, kirurgjikale; 

100126 këshilla për përdorimin e 

patericave; 100249 ndarës gishtash për 

qëllime ortopedike; 100227 tomografi për 

qëllime mjekësore; 100238 depresivë të 

gjuhës për qëllime mjekësore; 100070 

kruese gjuhe; 100215 aparate tërheqëse 

për qëllime mjekësore; 100147 aparate 

për trajtimin e shurdhimit; 100151 

trokaret; 100039 fashat/fasha hernie; 

100105 llamba me rreze ultraviolet për 

qëllime mjekësore; 100121 rripat e 

kërthizës; 100153 sondat uretrale; 100154 

shiringa uretrale; 100110 enët urinale; 

100102 aparate dhe instrumente 

urologjike; 100109 avullues për qëllime 

mjekësore; 100158 aparat vibromasazhi; 

100226 korniza ecjeje për personat me 

aftësi të kufizuara; 100263 shkopinj 

ecjeje për qëllime mjekësore/bastunë për 

qëllime mjekësore; 100044 aparate për 

larjen e zgavrave të trupit; 100082 qese 

uji për qëllime mjekësore; 100096 

shtretër uji për qëllime mjekësore; 

100256 këmbësorë me rrota për të 

ndihmuar lëvizshmërinë; 100024 aparat 

me rreze X për qëllime mjekësore; 

100132 fotografi me rreze X për qëllime 

mjekësore; 100136 tuba me rreze X për 

qëllime mjekësore; 100131 aparate dhe 

instalime për prodhimin e rrezeve X, për 

qëllime mjekësore.   

35  350131 administrimi i programeve të 

besnikërisë konsumatore;350165 

shërbime administrative për referime 

mjekësore;350039 shërbime 

reklamuese/publicitare;350047 shërbime 

të agjencive reklamuese/shërbime të 

agjencive publicitare;350087 marrja me 

qira e kohës së reklamimit në mediat e 

komunikimit;350125 marrja me qira e 

tabelave [pllakave reklamuese];350114 

shërbimet e ndërmjetësimit 

tregtar;350093 sigurimi i informacionit 

dhe këshillave tregtare për konsumatorët 

në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;350106 shërbime 

marketingu;350116 negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta;350140 negocimi i kontratave 

të biznesit për të tjerët;350084 reklamimi 

në internet në një rrjet 
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kompjuterik;350108 shërbime të shitjes 

me pakicë për preparate farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizime 

mjekësore;350148 shërbime te shitjes me 

shumicë për preparate farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizime 

mjekësore.  

44  440193 shërbimet e aromaterapisë; 

440020 shërbimet e salloneve të bukurisë; 

440133 shërbimet e bankës së gjakut; 

440032 kiropraktikë; 440043 shërbimet e 

rimëkëmbjes në shtëpi; 440113 shërbimet 

e stomatologjisë; 440213 shërbime 

depilimi; 440233 këshilla dietike dhe 

ushqimore; 440180 implantimi i flokëve; 

440060 shërbime të kujdesit shëndetësor; 

440209 shërbimet e qendrës 

shëndetësore; 440212 këshillim 

shëndetësor; 440202 shërbimet e spa 

shëndetësore; 440229 kujdesi infermieror 

në shtëpi; 440059 shërbimet spitalore; 

440221 shërbimet e bankës së indeve 

njerëzore; 440086 masazh; 440215 

këshilla mjekësore për personat me aftësi 

të kufizuara; 440225 shërbimet e 

analizave mjekësore për qëllime 

diagnostike dhe trajtime të ofruara nga 

laboratorët mjekësorë; 440087 asistencë 

mjekësore; 440021 shërbimet e klinikës 

mjekësore; 440208 marrja me qira e 

pajisjeve mjekësore; 440226 kontroll 

mjekësor; 440114 shërbimet e shtëpisë së 

pleqve; 440153 shërbime infermierore, 

mjekësore; 440092 shërbime të optikës; 

440214 shërbimet ortodontike; 440218 

shërbime të kujdesit paliativ; 440154 

këshilla për farmacinë; 440097 

fizioterapi; 440156 kirurgji plastike; 

440204 përgatitja e recetave nga 

farmacistët; 440185 shërbimet e 

psikologut; 440195 shërbime 

rehabilituese për pacientët që kanë 

abuzuar me substancat; 440106 shërbimet 

e sanatoriumit; 440200 shërbimet e 

saunës; 440201 shërbimet e solariumit; 

440232 marrja me qira e robotëve 

kirurgjikalë; 440198 shërbimet e 

telemjekësisë; 440205 shërbimet e 

terapisë; 440019 shërbimet e banjës turke; 

440203 shërbimet e estetistes.    

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/45 

(220)  20/01/2022 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  ALBJON FEZOLLARI 

RRUGA ''FERIDON FEZOLLARI, 

NDERTESA ''THG'', AL 

(740) LLUKE NIKA 

RRUGA ''FERIDON FEZOLLARI, 

NDERTESA ''THG'' 

(511) 32  Birra; pije joalkoolike; uje 

mineral dhe të gazuara; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera 

për prodhimin e pijeve joalkoolike.  

33  Pije alkoolike, përveç birrave; 

preparate alkoolike për prodhimin e 

pijeve.  

34  Duhani dhe zëvëndesuesit e duhanit; 

cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

avullues oral për duhanpirësit; artikuj për 

duhanpirës;  

35  Reklamim; menaxhimin, organizimin 

dhe administrimit e biznesit; funksionet e 

zyrës.  
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(210)  AL/T/ 2022/55 

(220)  24/01/2022 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) AUTOMOTIVE 

(591)  e zezë; ngjyrë tulle 

(732)  KRESHNIK MUSLIAJ 

TIRANE, DAJT, LANABREGAS, 

Magazina prane qëndres se fshatit 

Lanabregas., AL 

(740) KRESHNIK MUSLIAJ 

TIRANE, DAJT, LANABREGAS, 

Magazina prane qëndres se fshatit 

Lanabregas. 

(511) 35  Sherbimet e agjensise se import 

eksportit; Sherbimet e shitjes me shumice 

dhe pakice te pjeseve te kembimit te 

automjeteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/56 

(220)  24/01/2022 

(540)   

KGM AUTOMOTIVE 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) AUTOMOTIVE 

(591)   

(732)  KRESHNIK MUSLIAJ 

TIRANE, DAJT, LANABREGAS, 

Magazina prane qëndres se fshatit 

Lanabregas., AL 

(740) KRESHNIK MUSLIAJ 

TIRANE, DAJT, LANABREGAS, 

Magazina prane qëndres se fshatit 

Lanabregas. 

(511) 35  Shërbimet e agjensisë së import 

eksportit;Shërbimet e shitjes me shumicë 

dhe pakicë të pjesëve të këmbimit të 

automjeteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/76 

(220)  28/01/2022 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqja; grija; e zeza 

(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  produkte për trajtimin e alopecisë 

trashëgimore, në formë spërkash (spray) 

për aplikim topikal  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/97 

(220)  03/02/2022 

(540)   

SPRITE 
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(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza,  Atlanta, Georgia 

30313, Unites States, US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, 

tapiokë, miell palme (sago), kafe 

artificiale; miell dhe preparate të bëra nga 

drithëra, bukë, brumë ëmbëlsirash dhe 

ëmbëlsira, akuj; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, 

salca (erëza); erëza pikante; akull.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/105 

(220)  07/02/2022 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ESENCA; caffe 

(591)  e zezë; e bardhë; portokalli; jeshile; 

kuqerremtë 

(732)  ERVIN DAUTI person fizik 

Fshati Vrion, Rruga Nacionale Sarande-

Gjirokaster, Km 10, Godine private nr.5, 

Kati 1, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

(511) 30  Kafe  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/116 

(220)  09/02/2022 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E KUQE 

(732)  ADRIATIK LAZAJ 

VLORE, RRUGA ''HASAN KUSHTA'', 

LAGJIA LEF SALLATA, AL 

(740) ADRIATIK LAZAJ 

VLORE, RRUGA ''HASAN KUSHTA'', 

LAGJIA "LEF SALLATA" 

(511) 35  Sherbime dyqani te shitjes me 

pakice dhe shumice te produkteve 

elektronike dhe zbavitese, aparate 

telekomunikacioni, telefona celulare, 

pajisje telefonie elektronike dixhitale dore 

dhe produkte te tjera elektronike 

konsumi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/125 

(220)  10/02/2022 

(540)   

DIBASE 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)   

(732)  Abiogen Pharma S.p.A. 

Via Meucci, 36, 56121, Ospedaletto, Pisa 

(PI), Italy, IT 

(740) Pinelopi Voko 

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

2/1, Tirane  

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe 

veterinare, përkatësisht preparate 

farmaceutike dhe veterinare bazuar në 

vitaminë D, preparate farmaceutike dhe 

veterinare bazuar në vitaminë D3, 

preparate farmaceutike dhe veterinare 

bazuar në kompleks multivitamin, 

përbërje vitaminë A + vitaminë D.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/135 

(220)  14/02/2022 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; rozë; e bardhë 

(732)  Rejla Bozdo 

Rr: "Irfan Tomini", pallati INSIG, kati 5, 

Zona 1, Tiranë, AL 

(740) Rejla Bozdo 

Rr: "Irfan Tomini", pallati INSIG, kati 5, 

Zona 1, Tiranë 

(511) 35  Shërbime reklamimi/ dhe 

publicitare;Shërbime reklamimi në 

televizion;Shërbime të ofrimit të rankimit 

për qëllime tregtare ose 

reklamimin;Shërbime të vlerësimit 

(reviews) për qëllime tregtare ose 

reklamimi;Shërbime 

marketingu;Shërbime të marrdhënieve me 

publikun;Shërbime anketimi;Shërbime të 

kërkimit marketing;Shërbime të 

konsulenc♪ës në menaxhimin e 

biznesit;Shërbime të  konsulencës lidhur 

me strategjitë e komunikimit dhe 

reklamimit;Shërbime të  konsulencës 

lidhur me strategjitë e komunikimit dhe 

marrëdhënieve me publikun;Shërbime të 

komunikimit në korporata;Shërbime të 

studimit të tregut;Shërbime të 

inteligjencës së tregut.Sherbime 

reklamimi;sherbime te menaxhimit, 

organizimit dhe administrimit te 

biznesit;funksione te zyres;Reklama, 

marketing dhe shërbime promovuese, për 

shembull, shpërndarja e produktit, 

zhvillimi i konceptit të reklamimit, 

shkrimi dhe publikimi i teksteve 

publicitare;organizimi i panaireve dhe 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese;optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e 

shitjeve;shërbimet e asistencës 

komerciale, për shembull, rekrutimi i 

personelit, negocimi i kontratave të 

biznesit për të tjerët, analiza e çmimit të 

kostos, shërbimet e agjencisë së import-

eksport;administrimi i programeve të 

besnikërisë ndaj 

konsumatorit;administrimi i programeve 

me anë të broshurave;përpunimi 

administrativ i porosive të 

blerjes;shërbime administrative për 

zhvendosjen e bizneseve;reklamimi / 

publiciteti;shërbime të agjencive 

reklamuese / shërbime të agjencive 

publicitare;reklamimi me porosi me 

postë;prodhimi i filmave 

reklamues;dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese;marrja me qira e kohës së 

reklamimit në mediat e 

komunikimit;shërbime reklamimi për të 
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krijuar identitetin e markës për të 

tjerët;shërbimet e rikujtesës së takimeve 

[funksionet e zyrës];shërbimet e caktimit 

të takimeve [funksionet e 

zyrës];organizimi i abonimeve në 

shërbimet e mbledhjes elektronike të 

tarifave [ETC] për të tjerët;marrja me qira 

e tabelave [tabelat  reklamuese];shërbime 

konsulence biznesi për transformimin 

digjiital;shërbime të ndërmjetësimit të 

biznesit në lidhje me qasjen e 

profesionistëve të ndryshëm me 

klientët;shërbimet e agjencisë mbi 

informacionin komercial;Zhvillimi i 

eventeve tregtare;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 

marketing;shërbimet e komunikimit të 

korporatave;analiza e çmimit të 

kostos;kërkimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë për llogari të të 

tretëve;shërbimet e përpunimit të të 

dhënave [funksionet e zyrës];zhvillimi i 

koncepteve të reklamimit;reklamimi me 

postë të drejtpërdrejtë;organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese;organizimi i sfilatave të 

modës për qëllime promovuese;sherbime 

agjencish import-eksporti;marketing me 

ndikim (influencer);shërbimet e 

inteligjencës së tregut;studimet e 

tregut;marketing;marketingu në kuadrin e 

publikimit të softuerit;hulumtim 

marketing;shërbimet e marrëdhënieve me 

mediat;modelimi për reklamim ose 

promovim të shitjeve;negocimin dhe 

përfundimin e transaksioneve tregtare për 

palët e treta;negocimin e kontratave të 

biznesit për palët e treta;reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik;ofrimi i 

një tregu online për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;shërbime të 

porositjes online në fushën e marrjes dhe 

dërgesës së restoranteve;reklamat në 

natyrë;Menaxhimi administrativ i jashtëm 

për kompanitë;shërbimet e jashtme 

[ndihma e biznesit];reklamat me pagesë 

për klikim;konsulencë për menaxhimin e 

personelit;rekrutimi i 

personelit;përgatitjen e studimeve të 

profitabilitetit të biznesit;prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë;shërbimet e 

krahasimit të çmimeve;promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive;promovimi i mallrave nëpërmjet 

ndikuesve;marrja me qira e materialeve 

publicitare;reklamat në radio;promovimi i 

shitjeve për palët e treta;shkrimi i skenarit 

për qëllime reklamimi;optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve / optimizimi i motorit të kërkimit 

për promovimin e shitjeve;marketing i 

synuar;reklamat televizive;përditësimi i 

materialit reklamues;ofrimi i renditjes së 

përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamuese / ofrimi i vlerësimeve të 

përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamuese;ofrimi i komenteve të 

përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamuese;marrja me qira e makinave 

shitëse;indeksimi në internet për qëllime 

komerciale ose reklamuese;optimizimi i 

trafikut të faqes në internet / optimizimi i 

trafikut të faqes në internet;përpunim 

teksti;shkrimi i biografisë për palët e treta 

/ shkrimi i rezymeve për të tjerët;shkrimi i 

teksteve publicitare.  

41  Shërbime të raportimit të lajmeve; 

Shërbime të publikimeve online të librave 

dhe gazetave; Shërbme argëtuese; 

Shërbime të ofrimit të informacionit në 

fushën e edukimit; Shërbime të ofrimit të 

informacionit në fushën e argëtimit; 

Shërbime të ofrimit të informacionit në 

fushën e aktiviteve rekreative;  Shërbime 

të raportimit të lajmeve; Shërbime të 

raportimit fotografik; Shërbime të 

publikimit të teksteve, të tjera përvec 

teksteve publicitare; Shërbime të 
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prodhimit të programve radio dhe 

televizionit; Organizim i shfaqjeve; 

Shërbime të prodhimit të shfaqjeve; 

Shërbime të prodhimit të performancave 

direkte; Shërbime të ofrimit të 

programeve televizive, të pa-

shkarkueshme përmes shërbimeve të 

videove në bazë të kërkesave; Shërbime 

të mësimdhënies, edukuese, shërbime 

udhëzimi.Shërbime të edukimit; ofrimi i 

trajnimeve, aktiviteteve kulturore; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose edukative, organizimi dhe 

mbajtja e konferencave, kongreseve dhe 

simpoziumeve; akademi [arsim]; stërvitje 

[trajnim]; organizimin dhe zhvillimin e 

konferencave; shërbimet e certifikimit 

arsimor, përkatësisht, ofrimi i trajnimit 

dhe provimit arsimor; publikim elektronik 

desktop; publikimi online i librave dhe 

revistave elektronike; trajnim praktik 

[demonstrimi]; prezantimi i shfaqjeve 

live; prodhimi i podkasteve; botimi i 

librave; publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; prodhimi i 

programeve radiotelevizive; argëtim në 

radio; titrimi; shërbime mësimore / 

arsimore / shërbime mësimore; përkthimi; 

shërbimet e redaktimit të videove për 

ngjarje; organizimi dhe realizimi i 

punëtorive [trajnimi]; shkrimi i teksteve.  

 

 

(210)  AL/T/ 2022/157 

(220)  18/02/2022 

(540)   

 
(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e bardhe 

(732)  PPG Industries Ohio, Inc. 

a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland 44111 

Ohio, United States , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 2  Bojra, verniqe, llak; substanca 

mbrojtëse kundër ndryshkut dhe kundër 

prishjes së drurit; ngjyrues; lëndë 

gërryese; rrëshirë natyrore e papërpunuar; 

metale në formë flete dhe pluhuri për 

piktorë, dekorues, printer dhe artistë.  
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(210)  AL/T/ 2019/1002 

(540)  Petrol MALPOS 

(732)  MALPOS 

Malpos Lagjja Potam, Rrug.Nacionale 

Himar-Sarande, km 7, objekti 7, k I, AL 

(151)  30/03/2022 

(180)  12/11/2029 

(111)  22669 

(300)   

(510)  4, 

(526)  PETROL 

(591)  -BLU; E BARDHE; E KUQE; E 

VERDHE 

(740) SOFOKLI PRIFTI 

Malpos Lagjja Potam, Rrug.Nacionale 

Himar-Sarande, km 7, objekti 7, k I 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/979 

(540)  DERMAVIVE 

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY 

LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 

Australia, AU 

(151)  04/04/2022 

(180)  25/11/2030 

(111)  22730 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloci 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2020/980 

(540)  NEUTRIDERM 

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY 

LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 

Australia, AU 

(151)  04/04/2022 

(180)  25/11/2030 

(111)  22731 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloci 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/1093 

(540)  Double Barista Double Shije 

(732)  LUFRA SHPK 

Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e 

Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  24/12/2030 

(111)  22671 

(300)   

(510)  29, 

(526)   

(591)  -kafe, bezhe, e bardhe, e zeze. 

(740) Arben NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, 

Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/116 

(540)  eco MARKET 

(732)  ECO MARKET FOOD 

Pasuria me Nr 132/14/7, Zone Kadastrale 

2183, Vol 6, Fq.112,Vore,TIRANE, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  02/02/2031 

(111)  22727 

(300)   

(510)  16, 25, 29, 30, 32, 33, 35  41, 

(526)  Market 

(591)  -e gjelbër; e kuqe 

(740) Daniel Kordhoni 
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Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/241 

(540)  Global Digital City 

(732)  Albanian Business Services 

Assocaition 

Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, 

Ndr.43, Tirane, AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  02/03/2031 

(111)  22686 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Digital 

(591)  -Ngjyre gri. 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/244 

(540)  Becker 

(732)  Ndermarrja tregtare RIMIDA 

Graçanice, Livadhi, Kosove, KS 

(151)  01/04/2022 

(180)  02/03/2031 

(111)  22688 

(300)   

(510)  7  11, 

(526)   

(591)  -e zeze 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/324 

(540)  Le Jardin d'Airah Handmade 

100% natural. 

(732)  Fatjon Kotoni 

Rruga Sulejman Pasha, Pallati nr,2/1, 

Dyqani nr.1, Kati 1, Tirane, AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  19/03/2031 

(111)  22678 

(300)   

(510)  3, 

(526)  Jardin; Handmade; 100% natural 

(591)  -e zeze; ngjyre ari. 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/388 

(540)  Bali Concept INTERIEUR 

&FURNITURE DESIGN 
(732)  MADE IN BALI 

Rruga e Dibrës, pall.10, hyrja 22, Ap.8, 

Tiranë, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  07/04/2031 

(111)  22738 

(300)   

(510)  20  35, 

(526)  INTERIEUR &FURNITURE 

DESIGN 

(591)  -gri; e bardhë 

(740) Emiljano Dhrami 

Rruga e Dibrës, pall.10, hyrja 22, Ap.8, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/421 

(540)  DENITO CO. SEPSE JA VLEN 

1993 
(732)  Denito Co shpk 

Lagjia nr.1, Zona industriale, banese 

private, Kati 1, Pogradec, Korce, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  14/04/2031 

(111)  22710 
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(300)   

(510)  29, 

(526)  sepse ja vlen; CO; 1993 

(591)  -e bardhe; e zeze 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/430 

(540)  BLACK PEARL Lounge Bar 

(732)  David Kola 

TEFTA TASHKO KOCO 03920265; Nd. 

7; H. 1; ; KASHAR; MËZEZ; 1050; 

TIRANË, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  14/05/2031 

(111)  22737 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Lounge Bar 

(591)  -e zezë 

(740) David Kola 

TEFTA TASHKO KOCO 03920265; Nd. 

7; H. 1; ; KASHAR; MËZEZ; 1050; 

TIRANË 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/433 

(540)   

(732)  Posco International Corporation 

134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, KR 

(151)  01/04/2022 

(180)  19/04/2031 

(111)  22685 

(300)   

(510)  7, 9  11, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/434 

(540)  DAEWOO 

(732)  Posco International Corporation 

134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, KR 

(151)  01/04/2022 

(180)  19/04/2031 

(111)  22684 

(300)   

(510)  7, 9  11, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/497 

(540)  MASTERCHEF 

(732)  Shine TV Limited 

SHEPHERDS BUILDING CENTRAL 

CHARECROFT WAY W14 0EE London 

United Kingdom , UK 

(151)  29/03/2022 

(180)  05/05/2031 

(111)  22665 

(300)   

(510)  9  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/523 

(540)  ESTECLIN 

(732)  EDMOND PHARMA SRL 

Via S.S dei Giovi 131,20037 PADERNO 

DUGNANO (MI) , IT 

(151)  04/04/2022 
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(180)  14/05/2031 

(111)  22699 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Ditika HOXHA (SHEHI) 

Rr. ''EMIN DURAKU'', Pall.6/1, Ap.4-

02, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/557 

(540)  FRIX 

(732)  FRIX L.L.C 

Rruga Luan Haradinaj, Nr.1, Prishtine, 

Kosove, AL 

(151)  31/03/2022 

(180)  25/05/2031 

(111)  22670 

(300)   

(510)  30, 35  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/558 

(540)  FRIX Amsterdam Finest 

(732)  FRIX L.L.C 

Rruga Luan Haradinaj, Nr.1, Prishtine, 

Kosove, AL 

(151)  16/03/2022 

(180)  25/05/2031 

(111)  22647 

(300)   

(510)  30, 35  43, 

(526)  Amsterdam Finest 

(591)  -e zezë; portokalli 

(740) Albana Laknori  

         

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/594 

(540)  Alpha Rent The best ever 

(732)  Marian Laca 

Rruga Petro Nini Luarasi, Njesia nr.2, 

Pallati Danjella - Vigan, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  15/06/2031 

(111)  22708 

(300)   

(510)  39, 

(526)  Rent The best ever 

(591)  - 

(740) Marian Laca 

Rruga Petro Nini Luarasi, Njesia nr.2, 

Pallati Danjella - Vigan 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/608 

(540)  pako.al supermarketi në shtëpinë 

tuaj 
(732)  MAJLINDA QEVANI 

Sukth i Ri, Zona Kadastrale 3542, Godine 

me nr.pasurie 145/12, Durrës, Shqipëri, 

AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  04/06/2031 

(111)  22676 

(300)   

(510)  35, 

(526)  supermarketi në shtëpinë tuaj; .al 

(591)  -e bardhë; bojëqielli; e verdhë 

(740) Armando Qevani 

Sukth i Ri, Zona Kadastrale 3542, Godine 

me nr.pasurie 145/12, Durrës, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/609 

(540)  MIRUPAFSHIM PLEHRA 
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(732)  MIRUPAFSHIM PLEHRA 

SH.P.K 

Sukth i Ri, Lagjia Perimore, Zona 

Kadastrale 3542, Godine private me 

nr.pasurie 104/52, kati 1-re, Durrës 

Shqiperi, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  04/06/2031 

(111)  22736 

(300)   

(510)  37, 

(526)  PLEHRA 

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

hapur; mustard 

(740) Armando Qevani 

Sukth i Ri, Lagjia Perimore, Zona 

Kadastrale 3542, Godine private me 

nr.pasurie 104/52, kati 1-re, Durrës 

Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/621 

(540)  yellow.fit 

(732)  Rudin Beka 

Lagjia Kongresi i Përmetit, Rruga 

Gjylbegaj, nr.36, Kati 7, Shkoder-

Albania, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  07/06/2031 

(111)  22717 

(300)   

(510)  21  30, 

(526)   

(591)  -e verdhë C1 M13, Y100 K0 

Pantone 116 C; E zezë C0 M0Y0K100 

(740) ERIND KOSOVA 

RRUGA E DIBRES PALLATI 432, 

SHKALLA 2, AP.20, TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/636 

(540)  Allegro 

(732)  International Foodstuffs Co LLC 

P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates, TM 

(151)  29/03/2022 

(180)  10/06/2031 

(111)  22667 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/675 

(540)  Prime Lounge Bar by Landi 

(732)  Roland Balogh 

Lagjia nr.11, Rruga e Deshmoreve, zona 

kadastrale 8514, nr.pasurie 1/61+1-1/5, 

AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  18/06/2031 

(111)  22677 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Prime, lounge, bar 

(591)  -e zeze; ngjyre floriri 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/683 

(540)  DAEWOO 

(732)  Posco International Corporation 

134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, KR 

(151)  01/04/2022 

(180)  21/06/2031 

(111)  22683 

(300)   

(510)  9  11, 

(526)   
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(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/684 

(540)   

(732)  Posco International Corporation 

134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, KR 

(151)  01/04/2022 

(180)  21/06/2031 

(111)  22679 

(300)   

(510)  9  11, 

(526)   

(591)  -e bardhe; e zeze 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/690 

(540)  TRIATHLON LABEAT 

(732)  SHKODRA SPORT 

Rruga ''Selvijave'', nr.42, Shirokë, 

Shkodër, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  22/06/2031 

(111)  22739 

(300)   

(510)  41, 

(526)  TRIATHLON 

(591)  -E gjelbër; bojeqielli; portokalli; 

blu 

(740) Kliti Hoti 

Rruga ''Selvijave'', nr.42, Shirokë, 

Shkodër 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/719 

(540)  OFF ACTIVE 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(151)  04/04/2022 

(180)  30/06/2031 

(111)  22728 

(300)   

(510)  18  25, 

(526)   

(591)  - 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/722 

(540)  HERBA 

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(151)  04/04/2022 

(180)  30/06/2031 

(111)  22694 

(300)   

(510)  3, 5  35, 

(526)   

(591)  -e gjelbër; e artë; e verdhë 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/731 

(540)  Pofix   

(732)  POFIKS DOO 

ul. Dereboj bb, 1200 Tetovo, , MK 

(151)  04/04/2022 

(180)  02/07/2031 

(111)  22692 

(300)   

(510)  17, 

(526)  XPS Insulation Board; www.com 
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(591)  -magenta; e gjelbër 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/732 

(540)   

(732)  POFIKS DOO 

ul. Dereboj bb, 1200 Tetovo, , MK 

(151)  04/04/2022 

(180)  02/07/2031 

(111)  22733 

(300)   

(510)  17, 

(526)   

(591)  -Magenta 

Sistemi ne ngjyra natyrale : S1060-R30 

B(Kodi RGB: 202 101 157) 

Kodi Hex: #CA659D 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/738 

(540)  saudia baboo   

(732)  Saudia Dairy and Foodstuff 

Company (SADAFCO). 

P.O 5043 Jeddah 21422, Kingdom of 

Saudi Arabia, SA 

(151)  29/03/2022 

(180)  05/07/2031 

(111)  22666 

(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/ 2021/742 

(540)  VIP DADO 

(732)  Eugen Beçi 

Rr.''Skënder Luarasi'', Nd.9, H.10, Ap.40, 

njesia administrative .nr, 5, Tirane, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  05/07/2031 

(111)  22712 

(300)   

(510)  35, 41  45, 

(526)   

(591)  -blu; bezhe; bojëqielli; e kuqe; rozë 

(740) Eugen Beçi 

Rr.''Skënder Luarasi'', Nd.9, H.10, Ap.40, 

njesia administrative, nr, 5, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/754 

(540)  PASCUAL Burimi i energjise 

(732)  CALIDAD PASCUAL, S, A, U 

 CARRETERRA DE PALENCIA, S/N, 

E- 09400, ARANDA DE DUERO, ES 

(151)  01/04/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22680 

(300)   

(510)  29, 

(526)   

(591)  -Lejla. e kuqe, e bardhe 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/755 

(540)  MOCAY  Maestros  del  cafe 

(732)  CALIDAD PASCUAL, S, A, U 

CARRETERRA DE PALENCIA, S/N, E- 

09400, ARANDA DE DUERO, ES , ES 

(151)  01/04/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22681 

(300)   
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(510)  30, 

(526)  Maestros  del  cafe 

(591)  -Bardhe e zi 

(740) Albana Laknori  

         
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/761 

(540)  ADA HERBS skin & hair care 

(732)  ADA HERBS 

Fier Lushnje, Lagja 18 Tetori, Rruga 

Sabri Kosturi, Pasuri me nr.576/12-Nd, 

AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22715 

(300)   

(510)  3, 

(526)   skin; hair; care; HERBS 

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

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/764 

(540)  CCIT expo Medical 

(732)  Dhoma e Tregtise & Industrise 

Tirane 

 Rr."Kavajes", Nr.6 Tiranë , AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22682 

(300)   

(510)  35, 

(526)  expo Medical 

(591)  -jeshile e bardhe, blu, ngjyre 

gurkali, kafe, kuqe. 

(740) Albana Laknori  

         

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/766 

(540)  Mozzikflavors 

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

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

Republika e Kosoves, KS 

(151)  04/04/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22691 

(300)   

(510)  34  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami  

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

Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/767 

(540)  IL VENEZIANO 

(732)  Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. 

Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001, 

Durrës, Shqipëri, AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  09/07/2031 

(111)  22689 

(300)   

(510)  30, 

(526)  INDUSTRIA DOLCIARIA 

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

kaltërt; e gjelbërt; e kaftë 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/777 

(540)  Buon Café 

(732)  KRENAR KULLA person fizik 
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Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER 

Lagjia Granice, rruga Vangjel Zhapa, 

objekti nr.06., AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  13/07/2031 

(111)  22675 

(300)   

(510)  30, 

(526)  italian espresso; Buon Café 

(591)  -e bardhe; e kuqe hex #924549 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/781 

(540)  PREMIUM matelasse 

(732)  LUXURY BEDDING SHPK 

Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, 

Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah 

Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  13/07/2031 

(111)  22744 

(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)  PREMIUM matelasse 

(591)  -Portokalli; e gjelbërt; e bardhë; e 

artë 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/783 

(540)  WORLD HOME BE INSPIRED 

BY LUXURY  
(732)  LUXURY BEDDING SHPK 

Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, 

Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah 

Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  13/07/2031 

(111)  22745 

(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)   

(591)  -E bardhe; e zeze; e arte; gri. 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/793 

(540)  Lindner Garden Residence 

(732)  Tirana Business Park  

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, 

Ndertesa 07, Vore, Tirane, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  16/07/2031 

(111)  22697 

(300)   

(510)  35, 36  37, 

(526)  Residence 

(591)  -Jeshile e hapur dhe jeshile e erret. 

(740) Fabjanka Omeri 

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, 

Ndertesa 07, Vore, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/794 

(540)  SEA MIST 

(732)  The Gillette Company LLC 

 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127 United States Of America, US 

(151)  04/04/2022 

(180)  16/07/2031 

(111)  22698 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami  

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , 

shkalla 5, apt.25, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2021/803 

(540)  MULTI ESSENCE 

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(151)  04/04/2022 

(180)  16/07/2031 

(111)  22741 

(300)   

(510)  5  35, 

(526)   

(591)  -Gri, e argjendte, e verdhe dhe 

portokalli. 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/822 

(540)  Biote PREMIUM 

(732)  COMMERCEE CORP SHPK  

Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndërtesa Pajtoni shpk, Kati përdhes, 

Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  22/07/2031 

(111)  22705 

(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)  PREMIUM 

(591)  -E zeze; e bardhe 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/823 

(540)  GOODMAN 

(732)  COMMERCEE CORP SHPK  

Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndërtesa Pajtoni shpk, Kati përdhes, 

Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  22/07/2031 

(111)  22742 

(300)   

(510)  29, 30, 35  43, 

(526)   

(591)  -E kuqe; e bardhe. 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/827 

(540)  ROVAMYCINE 

(732)  SANOFI MATURE IP 

54 rue la Boétie, 75008 Paris, FRANCE, 

FR 

(151)  04/04/2022 

(180)  22/07/2031 

(111)  22693 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/842 

(540)  303 

(732)  Arbnor Kastrati 

Vëllezrit Dragaj 25 40.000 Mitrovice, KS 

(151)  04/04/2022 

(180)  23/07/2031 

(111)  22701 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 
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(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/845 

(540)  VLE 

(732)  Mylan Inc. 

1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA, 

15317 United States , US 

(151)  04/04/2022 

(180)  26/07/2031 

(111)  22707 

(300)  018489790  10/06/2021  EM 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/846 

(540)  stonet 

(732)  Shenzhen Netis Technology Co., 

Ltd. 

01, Building B, TongFang Information 

Harbor, No.11 Langshan Road, Nanshan 

District, Shenzhen, China, CN 

(151)  04/04/2022 

(180)  26/07/2031 

(111)  22713 

(300)   

(510)  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/853 

(540)  DENONCO! 

(732)  "ABC News" SHA 

TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish 

Kinostudio, AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  27/07/2031 

(111)  22674 

(300)   

(510)  38  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) IDAVER SHERIFI 

TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish 

Kinostudio 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/861 

(540)  DOLPIRINN 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac, 

Republic of Serbia, RS 

(151)  04/04/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22703 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma CAMI 

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

apt.25, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/862 

(540)  P&G Professional 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(151)  04/04/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22735 

(300)   

(510)  3  5, 

(526)  Professional 

(591)  -blu; e bardhe 
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(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/874 

(540)  Hemingway Tirana 

(732)  Françeskina Sukaj 

Rruga Kont Urani, godine 2 kateshe, kati 

perdhe , Nr.2, TIRANE, Tirane, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  24/08/2031 

(111)  22695 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Tirana 

(591)  -Blu; e bardhe. 

(740) Françeskina Sukaj 

Rruga Kont Urani, godine 2 kateshe, kati 

perdhe , Nr.2, TIRANE, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/876 

(540)  PAPERWORK 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(151)  04/04/2022 

(180)  30/07/2031 

(111)  22719 

(300)   

(510)  3, 8, 18, 21, 25  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/881 

(540)  MÖVENPICK  

(732)  MP INVEST AG 

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, 

Switzerland , CH 

(151)  04/04/2022 

(180)  30/07/2031 

(111)  22714 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/884 

(540)  Mia tradizione 

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

Tiranë Vaqarr, Fshati Gropaj, Rruga 

Vaqarr, Zona Kadastrale nr.1867, Nr 

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

Vaqarr, TIRANE, Tirane, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  02/08/2031 

(111)  22696 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

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

verdhe; portokalli. 

(740) Anila Aliraj 

Tiranë Vaqarr, Fshati Gropaj, Rruga 

Vaqarr, Zona Kadastrale nr.1867, Nr 

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

Vaqarr, TIRANE, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/901 

(540)  BZ 

(732)  TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION) 

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

Japan, JP 

(151)  04/04/2022 
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(180)  05/08/2031 

(111)  22700 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/905 

(540)  baby sophie bijoux 

(732)  Ejona Mandija 

Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Besim 

Imami, Pallati Nr.13/3, Shkalla 1, Dyqani 

Nr.1, Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  09/08/2031 

(111)  22725 

(300)   

(510)  14, 28  30, 

(526)  baby; bijoux 

(591)  -Roze; e zeze; kafe; bezhe. 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/918 

(540)  FONTENOCE 

(732)  PAB TIRANA SHPK 

TIRANE, RR.E KAVAJES PRONA 

NR.2/66, ISH KOMBINATI 

USHQIMOR, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  17/08/2031 

(111)  22704 

(300)   

(510)  39, 

(526)  ACQUA ALIGOMINERALE 

(591)  -blu; bojeqielli; e verdhe; e bardhe 

(740) ERION HOXHAJ 

TIRANE, RR.E KAVAJES, PALLATI 5, 

SHKALLA 2, APARTAMENTI 17 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/921 

(540)  GT-5 

(732)  ELLEDII shpk 

Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia 

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

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

(151)  04/04/2022 

(180)  18/08/2031 

(111)  22743 

(300)   

(510)  32, 

(526)  ENERGY DRINK; PREMIUM; 

250ml 

(591)  -e bardhë; e kuqe; e zezë 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/926 

(540)  HOLLA 

(732)  ABRAZEN L.L.C. 

 Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, Kosovë, 

KS 

(151)  01/04/2022 

(180)  19/08/2031 

(111)  22687 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)  CREAM TASTE!; COOKING 

CREAM 

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

kuqe; bezhë 

(740) Gazmir ISAKAJ 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/927 
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(540)  HOLLA 

(732)  ABRAZEN L.L.C. 

 Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, Kosovë, 

KS 

(151)  04/04/2022 

(180)  19/08/2031 

(111)  22706 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)  GREAT TASTE; COOKING 

CREAM; CAKES&DESSERTS 

(591)  -e bardhë; e  gjelbërt; rozë; e kuqe; 

manushaqe; e zezë 

(740) Gazmir ISAKAJ 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/928 

(540)  lovely hair 

(732)  ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

Kavacik Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak 

Sokak, Smart Plaza, No: 31/1/8, Beykoz, 

Stamboll, Turqi 

 

, TR 

(151)  04/04/2022 

(180)  19/08/2031 

(111)  22709 

(300)   

(510)  3, 

(526)  hair 

(591)  -e zezë; e kuqe 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/931 

(540)  BAU CENTER 

(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  23/08/2031 

(111)  22720 

(300)   

(510)  7  8, 

(526)  CENTER 

(591)  -e bardhë; portokalli; e zezë 

(740) ARTAN BEQIRI 

KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/932 

(540)  BAUMARKET 

(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  23/08/2031 

(111)  22718 

(300)   

(510)  7  8, 

(526)  MARKET 

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) ARTAN BEQIRI 

KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/933 

(540)  KRAFT 

(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  23/08/2031 

(111)  22723 

(300)   

(510)  7  8, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) ARTAN BEQIRI 
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KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/934 

(540)  FORCE MACHINERY - 

TOOLS 
(732)  KRAFT SHPK 

RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051 

TIRANE, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  23/08/2031 

(111)  22721 

(300)   

(510)  7  8, 

(526)  MACHINERY - TOOLS 

(591)  -e bardhe; blu 

(740) ARTAN BEQIRI 

KOMPLEKSI TID, PALLATI 56, 

HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/936 

(540)  Hemingway Tirana 

(732)  Françeskina Sukaj 

Rruga Kont Urani, godine 2 kateshe, kati 

perdhe , Nr.2, TIRANE, Tirane, AL 

(151)  29/03/2022 

(180)  23/08/2031 

(111)  22668 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Tirana 

(591)  - 

(740) Françeskina Sukaj 

Rruga Kont Urani, godine 2 kateshe, kati 

perdhe , Nr.2, TIRANE, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/952 

(540)   

(732)  COMMERCEE CORP SHPK  

Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndërtesa Pajtoni shpk, Kati përdhes, 

Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  30/08/2031 

(111)  22724 

(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)   

(591)  -jeshile; e bardhe 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/957 

(540)  ICESKIMO   

(732)  Unilever IP Holdings B.V. 

Weena 455, Rotterdam 3013 AL, 

Netherlands , NL 

(151)  04/04/2022 

(180)  31/08/2031 

(111)  22716 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/959 

(540)  ARS Legal & Financial Services  

(732)  A.R.S Legal & Financial Services 

Tiranë, Rruga e Kavajës, qëndra 

SunTower, kati 8, apartamenti 30. , AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  31/08/2031 

(111)  22734 

(300)   

(510)  35, 36  45, 

(526)  Legal & Financial Services  
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(591)  -blu e erret; e verdhe; e bardhe 

(740) Elona Baçe 

Tiranë, Rruga e Kavajës, qëndra 

SunTower, kati 8, apartamenti 30.  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/974 

(540)  AKH CONSULTING 

(732)  ARMAND HASKO 

Rr.Artan Lenja,Kompleksi Kontakt, Pall. 

Lyra, Shk.1, Ap.1093 Tiranë, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  07/09/2031 

(111)  22690 

(300)   

(510)  36  41, 

(526)  CONSULTING 

(591)  -Blu, verdhe, e bardhe. 

(740) ARMAND HASKO 

Rr.Artan Lenja,Kompleksi Kontakt, Pall. 

Lyra, Shk.1, Ap.1093 Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/995 

(540)  Bregu i Lofatave Extra Virgin 

Olive Oil 
(732)  Bregu i Lofatave 

Vlore, Lagjia Pavarsia, Rruga Ismail 

Qemali, AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  14/09/2031 

(111)  22673 

(300)   

(510)  29, 

(526)  Extra Virgin Olive Oil; Oleum 

Olivarum; elementet firgurative te 

kokrrave te ullirit 

(591)  - 

(740) Jonida Micaj 

Vlore, Lagjia Pavarsia, Rruga Ismail 

Qemali 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2021/997 

(540)  ALOHA 

(732)  Roland Çaushaj 

Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga e 

Bogdanëve, Pallati Nr.25, Kati Përdhe, 

Dyqani Nr.6, Tiranë , AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  14/09/2031 

(111)  22702 

(300)   

(510)  35  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Roland Çaushaj 

Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga e 

Bogdanëve, Pallati Nr.25, Kati Përdhe, 

Dyqani Nr.6, Tiranë AL 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1027 

(540)  PizzArte L'ARTE DELLA 

PIZZA 
(732)  Elvis Mataj 

Rruga Abdyl Frasheri, Pallati Hekla, 

Tirane, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  23/09/2031 

(111)  22711 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)  L'ARTE DELLA PIZZA; FORNO 

A LEGNA 

(591)  -e kuqe; e zezë; e gjelbërt 

(740) Elvis Mataj 

Rruga Abdyl Frasheri, Pallati Hekla, 

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1043 

(540)  FEMMA 

(732)  EMA JAUPAJ 

Bill Klinton 03910021, Nd4 , H.1, AP.12, 

Farke, Selite, Tirane, AL 

(151)  04/04/2022 
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(180)  27/09/2031 

(111)  22740 

(300)   

(510)  3, 25  35, 

(526)   

(591)  -Navy blue; e bardhë 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1151 

(540)  Secluded Hills 

(732)  Llambro Duni 

Vlore, Himare Dhermi, Zona kadastrale 

1481, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  25/10/2031 

(111)  22729 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë; e verdhë 

(740) Llambro Duni 

Rruga Emin Duraku pll 6/1 Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1180 

(540)  ME MANDI ELEKTRIKE 

(732)  ARMANDO XHAXHO 

Rruga Frederik Shiroka, Pallati nr.1, 

Hyrja 10, Tirane, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  01/11/2031 

(111)  22732 

(300)   

(510)  37, 

(526)  Elektrik 

(591)  -E bardhe; blu 

(740) Armando Xhaxho 

Rruga Frederik Shiroka, Pallati nr.1, 

Hyrja 10, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/1200 

(540)  DentalCare ONE 

(732)  GIANMARCO MEHMETI 

Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 

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

Tiranë, AL 

(151)  04/04/2022 

(180)  03/11/2031 

(111)  22722 

(300)   

(510)  44, 

(526)  DentalCare 

(591)  -e bardhe; gri 

(740) GIANMARCO MEHMETI 

Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 

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

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1226 

(540)  UTOPIA JEWELRY 

(732)  MILOSAO SH.P.K 

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

30, Kati 1 Sarandë, AL 

(151)  01/04/2022 

(180)  11/11/2031 

(111)  22672 

(300)   

(510)  35, 

(526)  JEWELRY 

(591)  - 

(740) Dorian MATO 

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

30, Kati 1 Sarandë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1270 

(540)  POK 

(732)  RPAY SH.P.K 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, 

Shqipëri, AL 
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(151)  04/04/2022 

(180)  22/11/2031 

(111)  22726 

(300)   

(510)  36, 

(526)   

(591)  -e bardhe; blu 

(740) Akil Rajdho 

Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia 

Administrative nr.5, Godina Kristal 

Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, Shqipëri 
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

DEPOZITUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2021/27 

( 22 )  07/10/2021 

( 54 )  Masazhues fytyre 

( 30 )   

( 73 )  Rona Nushi PF / Rruga Punetoret e Rilindjes, apartamenti nr. 16, zona kadastrale 

8150, pasuria nr. 6/30+3- 16, Tirane, AL 

( 71 )  Rona Nushi (Rr. e Dibres, Kompleksi Halili, kati 2. Tirane) 

( 51 ) 

( 55 )   
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

REGJISTRUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2019/1 

( 22 )  08/02/2019 

( 54 )  Veshje 

( 11 )  315 

( 15 )  06/04/2022 

( 30 )   

( 73 )  CIABOTTI shpk / Rruga Strasburgu, Kamez, AL 

( 72 )   

( 18 )  08/02/2024 

( 51 ) 

( 55 )   

 

 

 

( 21 )  AL/I/ 2020/2 

( 22 )  28/01/2020 

( 54 )  Shishe per mbajtjen e ujit te gazuar B/ 

Shishe per mbajtjen e ujit mineral natyral B/ 

( 11 )  313 

( 15 )  04/04/2022 

( 30 )   

( 73 )  Albanian Distribution & Development sh.p.k / Rr. Dhaskal Tod'hri, Nr.35, Kashar, 

Tirane, Shqiperi., AL 

( 72 )  Ardit Koleci (Rruga "Pjetër Bogdani', Nr.37, Kati 2, Tiranë, Shqipëri) 

( 18 )  28/01/2025 

( 51 ) 

( 55 )   

 

 

 

( 21 )  AL/I/ 2021/21 

( 22 )  19/07/2021 

( 54 )  1. Pelena per femije 

2. Pelena per femije 

3. Pelena per femije 

4. Pelena per femije 

5. Pelena per femije 

( 11 )  312 

( 15 )  01/04/2022 

( 30 )   

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

RrugësNacionale Vlorë - Fier, AL 

( 72 )   

( 18 )  19/07/2026 

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/22 

( 22 )  19/07/2021 

( 54 )  1. Pelena per te rritur 

2. Pelena per te rritur 

3. Pelena per te rritur 

( 11 )  311 

( 15 )  01/04/2022 

( 30 )   

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

RrugësNacionale Vlorë - Fier, AL 

( 72 )   

( 18 )  19/07/2026 

( 51 ) 

( 55 )   

 

 

 

( 21 )  AL/I/ 2021/28 

( 22 )  22/10/2021 

( 54 )  Toys - loder 

( 11 )  314 

( 15 )  04/04/2022 

( 30 )   

( 73 )  Bleralma Fortuzi / Rr.Barrikada nr.106, Tirane, AL 

( 72 )   

( 18 )  22/10/2026 

( 51 ) 

( 55 )   

 
 
 


