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

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

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

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

732. Emri dhe adresa e pronarit të markës. 
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Kodet e shteteve 
Afghanistan / Afganistani         AF 

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

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

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2021/787 

(220)  14/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; rozë 

(732)  SULHAN MODA GİYİM 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Silahşör Caddesi, 

No:38 Kat:5, Bomonti Şişli - İstanbul, 

Turkey , TR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 25  Veshje, duke përfshirë veshje të 

brendshme dhe të jashtme, ndryshe nga 

veshjet mbrojtëse për qëllime speciale; 

bluza, bustera, xhaketa [veshje], fustane, 

funde, këmisha, pallto, pantallona, 

çorape, shaje [veshje], shaje të mëdhenj, 

bandana, shaje për rreth qafës, rripa 

[veshje]; veshje për këmbë, këpucë, 

shapka, sandale; veshje për kokë, kapele, 

kapele me strehë, bereta, kapuçë (veshje 

për kokë), kapuçë për pjesën e sipërme të 

kokës (kapuçë kafke).      

35  Shërbime reklamimi, marketingu dhe 

për marrëdhenie me publikun; organizimi 

i ekspozitave dhe panaireve për qëllime 

tregtare dhe reklamimi; shërbime 

dizenjimi të materialeve reklamuese; 

ofrimi i një tregu online për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

shërbime të funksioneve të zyrës; 

shërbime sekretarie; organizimi i 

abonimeve në gazetë për të tjerët; 

shërbime të përpilimit të statistikave; 

shërbime të marrjes me qera të 

makinerive të zyrës; sistemi i 

informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; shërbime të përgjigjes në 

telefon për abonentë të padisponueshëm; 

menaxhim biznesi, administrim biznesi 

dhe këshillim biznesi; shërbime 

kontabiliteti; shërbime këshillimi tregtie; 

shërbime rekrutimi të personelit, 

shërbime të përzgjedhjes së personelit, 

agjensi punësimi, agjensi import-eksporti; 

shërbime të përzgjedhjes së personelit të 

përkohshëm; shërbime ankandi; 

grumbullimi për përfitimin e të tjerëve të 

një variacioni mallrash, konkretisht, 

veshje, duke përfshirë veshje të 

brendshme dhe të jashtme, ndryshe nga 

veshjet mbrojtëse për qëllime speciale; 

bluza, bustera, xhaketa [veshje], fustane, 

funde, këmisha, pallto, pantallona, 

çorape, shaje [veshje], shaje të mëdhenj, 

bandana, shaje për rreth qafës, rripa 

[veshje]; veshje për këmbë, këpucë, 

shapka, sandale; veshje për kokë, kapele, 

kapele me strehë, bereta, kapuçë (veshje 

për kokë), kapuçë për pjesën e sipërme të 

kokës (kapuçë kafke), duke mundësuar 

konsumatorët që në mënyrë të 

përshtatshme të shohin dhe blejnë këto 

mallra, të tilla shërbime mund të ofrohen 

nëpërmjet dyqaneve të shitjes me pakicë, 

dyqaneve të shitjes me shumicë, 

nëpërmjet medias elektronike ose përmes 

katalogëve të porosive postare.   
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(210)  AL/T/ 2021/1191 

(220)  03/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe 

(732)  Desara Prendi 

Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga 5 Maji, 

Kompleksi AREELA, Nd.2, H.8, Tirane – 

Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

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

qese] prej lëkure, për paketim;çanta për 

kampe;çanta për alpinistë;çanta për 

sporte;çanta plazhi;kuti prej lëkure ose 

dërrasë prej lëkure;çanta(valixhe);kasat e 

kartave të biznesit;kasat e kartave të 

kreditit [kuletat];lëkura të 

dredhura;mbulesa mobiljesh prej 

lëkure;çanta gjahu [pajisje gjahu];çanta 

veshjesh për udhëtime;perimetra prej 

lëkure (rripa në formë rrethore prej 

lëkure);kapse për mbajtjen e çantave të 

pazarit;korniza çantash dore;lëkure e 

imituar;etiketat prej lëkure;kordon prej 

lëkure;rripa lëkure;lëkure, e pa punuar 

ose gjysëm e punuar;mbulesë 

lëkure;cadra;kuletat e xhepit;çanta 

shpine;çanta shkollore;çanta pazari;rripa 

shpatullash [rripa] prej lëkure / rripa 

lëkure shpatullash / rripa lëkure për 

supe;dorezat e valixheve;valixhet;çanta 

udhëtimi;stoli prej lëkure për mobilje.  

25  Veshje, këpucë, kapele; Pantallona; 

Bluza (tee-shirts); veshje motoristi, 

veshje çiklisti; grykore, jo prej letre, shirit 

për kokën (veshje); rroba banje; kapuç 

për banjo; sandale; qafore gezofi [boa]; te 

brendshme; mbathje për bebe; mbrojtese 

jakash; çizme sporti; këpucë plazhi; 

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

rripa brezi për para [veshje];kostum për 

ski në ujë; fjongo per veshje; shall gëzofi; 

shami; kasketa [veshje për kokën]; 

dorashka [veshje]; mandile per koken; 

geta; çorape; kravata; shami zbukurimi 

xhepi; peliçe [veshje]; pizhama; vello 

[veshje]; mbajtëse çorapesh; jaka 

[veshje]; fanella; dorashka; byzylyk dore 

[veshje]; veshje plazhi; kasketë dielli; 

zhartiera per çorape; zhartiera per çorape 

te gjata; zhupon; streçe; përparëse 

[veshje]; galloshe; këpucë ose sandale 

kashte; rrobë banjo; shapka banje; 

kominoshe fëmijësh; kominoshe 

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

ngrohje elektrike; çizme; qafa çizmesh; 

çizme të shkurtra; mbathje [veshje]; 

këmisha; kurriz këmishash; bust [të 

brendshme grash]; jelek; xhaketa 

[veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi të 

leshta [veshje]; kombinime [veshje]; 

këmishë e brendshme [ndërresa]; veshje 

të gatshme; jaka te heqshme; veshje 

lëkure; kapuç për dush; funde; astare të 

gatshëm [pjesë veshje]; pardesy; 

gabardinë [veshje]; këpucë për 

gjimnastikë; fanella [veshje]; pulovra; 

triko; uniforma; këllëfë gëzofi [veshje]; 

gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta; 

pantallona; trikotazhe; të thurrura 

[veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te 

sipërme; kapele; sutjene; shami koke; 

toga; kambale; fustane; pantofla; këpucë 

sporti; shami (shall); këmishë e 

brendshme grash; maskë (gjumi); 

mbathje; të brendshme; papijonë; kravata.  

35  Shërbime shitje me shumicë dhe 
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pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të 

internetit të produkteve si: veshmbathje të 

ndryshme, veshje të të gjitha llojeve për 

fëmijë dhe për të rritur (për të gjitha 

moshat), tekstile për përdorim shtëpiak 

dhe hoteleri, carcaf, guverta, jorgan, 

peshqira, mbrojtëse dysheku, jastëk, 

batanije, këpucë, produkte kosmetike per 

te gjitha moshat, akesesore te ndryshem, 

produkte dhe pajisje per perdorim ne 

shtepi dhe industri, mobilje per shtepi, 

mobilje zyrash, mobilje restorantesh, 

mobilje per hoteleri, aksesore dhe 

produkte per dekorime te ambienteve te 

brendshme dhe te jashtme, dysheke te te 

gjitha llojeve, krevate, mobilje per shtepi, 

mobilje zyrash, mobilje restorantesh, 

mobilje per hoteleri, lodra te ndryshme 

per femije dhe per te rritur, aksesore te 

ndryshem, aksesore prej metali te cmuar, 

produkte bizhuterie si unaza per meshkuj 

dhe femra, varese per meshkuj dhe femra, 

byzylyke per femra dhe meshkuj, butona, 

produkte per suvenire, ora dore per femra 

dhe meshkuj, ora murale, veshmbathjeve 

te te gjitha llojeve, veshje per femije dhe 

per te rritur ( per te gjitha moshat), 

produkte kosmetike per te gjitha moshat; 

sigurimi i një tregu online për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

promovimin e shitjeve për të tjerët.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1246 

(220)  17/11/2021 

(540)   

UROIAL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(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/ 2021/1333 

(220)  16/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) sleep; BIO 

(591)  jeshile; blu; gri 

(732)  ART FLEX shpk 

Shkoder, ISH ZUKTHTARIA, AL 

(740) Artan SALIHI 

Shkoder, ISH ZUKTHTARIA 

(511) 24  mbulese dyshekesh; perlhure 

pambuku; perlhure per perdorim tekstili  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1353 

(220)  20/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GLOBAL; LUXURY 

(591)   

(732)  Coldwell Banker LLC  

175 Park Avenue , Madison, New Jersey 

07940, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 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.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1354 

(220)  20/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GLOBAL; LUXURY 

(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) 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 
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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.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1355 

(220)  20/12/2021 

(540)   

COLDWELL 

BANKER 
 

(551) Marke fjale 

(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 
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këshillimi dhe administrimi për 

hipotekën.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1356 

(220)  20/12/2021 

(540)   

COLDWELL 

BANKER 

COMMERCIAL  
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) COMMERCIAL  

(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/ 2021/1357 

(220)  20/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) COMMERCIAL 

(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.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/21 

(220)  13/01/2022 

(540)   

FOKLEROS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate 

farmaceutike për trajtimin e kancerit; 

preparate farmaceutike për përdorim në 

onkologji.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/22 

(220)  13/01/2022 

(540)   

NELDION 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike; produkte 

farmaceutike; analgjezikë; antibiotikë; 

ilaçe për qëllime mjekësore; 

medikamente për qëllime njerëzore; 

substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; ushqime dietike të 

përshtatura për qëllime mjekësore; 

suplemente ushqimore; suplemente 

ushqimore me minerale; preparate 

vitaminash.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/32 

(220)  17/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe; ngjyre ari. 

(732)  Mulliri i Vjeter Sh.p.k. 

Bërxull, Rruga dytësore Tiranë- Durrës, 

100 m pranë Urës Limuthit, Godinë dy 

katëshe, Tiranë, AL 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, shk. 

5, ap.70/4, Tiranë 

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

miell palme, kafe artificiale, kakao, 

cokollate, miell dhe përgatitjet e bëra nga 

drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, 

mjaltë melasë, maja pjekje-pluhur, kripë, 

mustardë, uthull, sallatë (condiments) 

erëza, akull.  

35  Reklamimi; Reklama me cdo mjet 

reklamues; marketingu, ofrimi i 

informacionit tregtar ne te gjitha mjetet 

publikuese, duke perfshire internetin; 

organizim eventesh per qellime 

promocionale; manaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit te barit, restorantit, 

hotelit; funksione zyre, konkretisht 

organizim ekspozitash për qëllime 

tregtare ose reklame te produkteve te 

kafese dhe te ngjashmeve me to, 

ushqimeve dhe pijeve; manaxhim i 

biznesit te barit, kafenese, restorantit dhe 

hotelit; Veshje për vitrinat e dyqaneve 

dhe bareve, restoranteve dhe hoteleve; 
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Prezantimi i mallrave nepermjet mjeteve 

te komunikimit për shitje me pakicë dhe 

shumice te produkteve te kafese dhe te 

ngjashmeve me to, si dhe pijeve dhe 

ushqimeve; dyqan dhe rrjet dyqanesh per 

shitje me pakice dhe shumice te 

produkteve te kafese dhe te ngjashmeve 

me to, pijeve dhe ushqimeve.  

43  Vende akomodimi, hotele, pensione; 

Akomodim; Rezervime akomodimi; 

Shërbime baresh; Kafene; Lokale; 

Shërbime kampingjesh; Kantina; 

Shërbime Kateringu (Ushqim dhe pije-); 

Kopshte ditore fëmijësh; çerdhe fëmijësh; 

Shërbime kampingjesh pushimi; 

Rezervime hoteli; Shërbime hotelerie; 

Pensione; Motele; Dhënia me qira e 

karrigeve, tavolinave, mbulesave të 

tavolinave, qelqurinave; Dhënia me qira e 

dhomave të takimeve; Dhënia me qira e 

akomodimeve të përkohshme; Dhënia me 

qira e tendave; Dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme; 

Restorante; Restorante me vetëshërbim; 

Azile pleqsh; Bare me ushqim; Shtëpi 

turizmi  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/52 

(220)  21/01/2022 

(540)   

RUXMEOR 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US 

(740) Pinelopi Voko 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe 

veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietike 

të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa 

dietike për njerëzit dhe kafshët; 

leukoplaste, materiale për fashim; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll 

dentar; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, 

herbicide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/57 

(220)  24/01/2022 

(540)   

UPLAND 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale  

(526 )  

(591)   

(732)  FCA US LLC 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 

Hills, State of Michigan 48326, United 

States of America, US 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 12  mjetet motorike dhe pjesët e 

tyre  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/82 

(220)  01/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)  Blu; e bardhe 

(732)  Ermira Stoli 

Potam, Himare, Shqipëri, AL 

(740) Ermira Stoli 

Potam, Himare, Shqipëri 

(511) 35  Shërbime e shitjes me shumicë 

dhe pakicë të produkteve ushqimore; 

reklamimi/publiciteti;  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve;strehim të 

përkohshëm;shërbimet e zyrave të 

akomodimit [hotele, konvikte];shërbimet 

e bareve;shërbimet e kafenesë;shërbimet 

e kafeterise;catering për ushqim dhe 

pije;shërbimet e akomodimit në 

hotel;rezervervimet e 

hoteleve;informacione dhe këshilla në 

lidhje me përgatitjen e vakteve;marrja me 

qira e dhomave të mbledhjeve;shërbimet 

e moteleve; shërbimet e pritjes për 

strehim të përkohshëm[menaxhimi i 

mberritjeve dhe nisjeve]; sherbimet e 

pritjes për akomodim të perkohshëm 

[dhenia e çelsave]; marrja me qera e 

akomodimit per pushime/ marrja me qera 

e akomodimit per pushime; shërbimet e 

restorantit/ shërbime e restorantit me 

vetesherbim; marrja me qera e 

akomodimit të perkohshëm; rezervime të 

perkoshme akomodimi; shërbimete 

shtëpive turistike;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/91 

(220)  31/01/2022 

(540)   

ETHERNAL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740)  

(511) 20  Mobilje, mobilje zyre, mobilje 

shkollore, krevat, tavolina, dyert per 

mobilje, 

mobilje dekorimi, korniza foto, rafte, 

stola, rafte per shishe, rafte bibloteka, 

pllaka pasqyre, dyshek, dysheke kashte, 

dyshek ajri, jo per qellime mjeksore, 

jastek, jastek ajri, jo per qellime 

mjeksore, shtreter, shtreter druri  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/101 

(220)  04/02/2022 

(540)   

ZILWAYO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, UK 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 5  Përgatitje dhe substanca 

farmaceutike dhe mjekësore; vaksina.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/126 

(220)  10/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

19 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  HOTEL; POGRADEC 

(591)  blu e errët; blu e çelët; e bardhë 

(732)  "Harmony Hotel" shpk 

Korce Bucimas BUCIMAS Rr e Vilave, 

Nr Pasurie 8/2/5, Bucimas, Pogradec, AL 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 43  Shërbime për ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve; shërbime për 

akomodim të përkohshëm; shërbime të 

barit; shërbime të kateringut të ushqimit 

dhe pijeve; shërbime të akomodimit në 

hotel; shërbime të rezervimit të hotelit; 

shërbime të dhënies me qera të sallave të 

mbledhjeve; shërbime të recepsionit për 

akomodim të përkohshëm; shërbime të 

restorantit; shërbime të rezervimeve të 

akomodimit të përkohshëm.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/128 

(220)  11/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  FOOD 

(591)  e verdhe; jeshile; e bardhe; kafe e 

erret 

(732)  Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, Virgin Islands, VI 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 31  Lëndë ushqimore dhe ushqim 

për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë 

për largimin/ndarjen nga gjiri të kafshëve 

të fermës; përgatitje ushqimore për 

majmëri për kafshët e fermave; drithëra 

dhe vakt për konsum të kafshëve  

35  Shërbimet e dyqaneve te shitjes me 

pakicë dhe dyqaneve me shumicë të 

lidhura me shitjen e fertilizuesve dhe 

produkteve ushqimore për kafshët; ofrimi 

i shitjes me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në 

internet lidhur me shitjen e fertilizuseve 

dhe ushqimeve për kafshët.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/142 

(220)  15/02/2022 

(540)   

Skerdilajd Skerdi 

Faria 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Skerdilajd Faria 

Rr.''Ibrahim Rugova'', Sky Tower, kati 

10/4, Tiranë, AL 

(740) Skerdilajd Faria 

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; 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

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 
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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 

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 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

25 

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 

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 
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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 

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 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

27 

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 kompjuterik; 350108 shërbime të 

shitjes me pakicë për preparate 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizime mjekësore; 350148 shërbime të 

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/ 2022/151 

(220)  17/02/2022 
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(554) Marke individuale 
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(732)  ILMA-RB SHPK 

Lagjja nr 1, pallat 3 katesh,kati I dyte, 

prane Postes, Durres - Kruje, Shqiperi., 

AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 3  030065 kozmetikë; 030249 

kozmetikë për fëmijë; 030142 preparate 

kozmetike për kujdesin e lëkurës; 030071 

kremra kozmetike; 030069 lapsa 

kozmetike; 030043 preparate kozmetike 

për qerpikët; 030016 preparate kozmetike 

për banjot; 030172 aromatikë [vajra 

esenciale]; 030149 sapun deodorant; 

030180 deodorant për qeniet njerëzore 

ose për kafshët; 030154 lapsa vetullash; 

030131 kozmetikë vetullash; 030136 

thonjtë e rremë; 030034 kremra flokësh; 

030201 llak per flokë; 030239 ekstrakte 

bimore për qëllime kozmetike; 030018 

buzekuq; 030033 preparate make-up 

(mirembajtje te fytyres); 030141 

perfumeri; 030135 parfume; 030134 

shampo; 030017 sapun rroje; 030148 

preparate për rruajtje.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te 

internetit dhe programeve televizive te 

produkteve: Produkte, pajisje dhe 

aparatura ne industrine kozmetike, 

produkte, pajisje dhe aparatura ne 

industrine e parukerive & salloneve te 

bukurise, produkteve per veshmbathjeve, 

veshje per femije dhe per te rritur ( per te 

gjitha moshat); 350064 organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; 350106 marketing; 350023 

demonstrim i mallrave; 350071 

promovimi i shitjeve për të tjerët; 350082 

organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi; 

350084 reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; 350085 shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 350092 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; 350114 shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; 350120 

sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

350093 informacion tregtar dhe këshilla 

për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; 350101 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; 350108 shërbime të shitjes me 

pakicë për përgatitjet farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizimet 

mjekësore; 350025 asistencë për 

menaxhim komercial apo industrial; 

350028 shpërndarja e mostrave; 350039 

reklamimi / publiciteti; 350042 

marredheniet me publikun.   

36  Shërbimet e agjencive të pasurive të 

patundshme; vlerësimi i pasurive të 

paluajtshme; punët e pasurive të 

paluajtshme; shërbime të zyrave të 

akomodimit [apartamente]; menaxhimi i 

shtëpive të apartamenteve; dhenia me qira 

e apartamenteve; investim kapital; 

vlerësim financiar [sigurimi, bankari, 

pasuritë e paluajtshme]; dhenie me qira e 

zyrave [pasuri të paluajtshme]; përgatitja 

e kuotave për qëllime të vlerësimit të 

kostos; brokerimi i pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të 

paluajtshme; dhenia me qira e pasurive të 

paluajtshme; mbledhja e qirave; vlerësimi 

i kostove të riparimit [vlerësimi 

financiar].  

41  410002 akademi [arsim]; 410077 

organizimi i konkurseve të bukurisë; 

410075 arsimi në shkollë me konvikt; 

410044 rregullimin dhe zhvillimin e 

kolokiumeve; 410011 kurse me 

korrespondencë; 410049 provim arsimor; 

410199 shërbimet arsimore të ofruara nga 

shkollat; 410219 shërbime arsimore të 

ofruara nga asistentë me nevoja të 

veçanta; 410239 shërbimet e certifikimit 

arsimor, përkatësisht, ofrimi i trajnimit 

dhe provimit arsimor; 410051 organizimi 
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i ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; 410203 organizimin dhe 

zhvillimin e forumeve edukative 

personalisht; 410048 ofrimi i 

informacionit në fushën e arsimit; 410218 

transferimi i njohurive [trajnim]; 410187 

shërbimet e paraqitjes, të ndryshme nga 

ato për qëllime reklamimi; 410041 

shërbimet e bibliotekës së lëvizshme / 

shërbimet e librarive; 410036 modelim 

për artistë; 410061 trajnim praktik 

[demonstrimi]; 410070 organizimin dhe 

zhvillimin e seminareve; 410017 

shërbime mësimore / arsimore; 410238 

transferimi i njohurive dhe njohurive të 

biznesit [trajnim]; 410102 orientim 

profesional [këshilla për arsimim ose 

trajnim]; 410195 rikualifikim profesional; 

shërbime që kanë qëllimin themelor 

argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e 

njerëzve; 410059 organizimi i garave 

sportive, kryesisht i aktiviteteve & 

garimeve  ekstreme me makina ne terrene 

te veshtira rrugore, gara rali; 410078 

rezervimi i vendeve për shfaqje; 410043 

shërbime klubi [argëtim ose edukim]; 

410189 trajnim [trajnim]; 410010 

organizimi i garave [edukim ose argëtim]; 

410216 shërbime kulturore, arsimore ose 

argëtuese të siguruara nga galeritë e artit; 

410004 shërbime argëtimi; 410051 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose arsimore; 410206 kryerjen e 

turneve me guida; 410021 udhëzime 

gjimnastike; 410055 shërbime kampi 

pushimesh [argëtim]; 410050 sigurimi i 

informacionit në fushën e argëtimit; 

410061 trajnim praktik [demonstrim]; 

410056 prezantimi i shfaqjeve të 

drejtpërdrejta;  410071 shërbimet e 

kampit sportiv; 410035 sigurimi i 

ambienteve sportive; 410190 marrja me 

qira e terreneve sportive; 410073 

koordinimin e ngjarjeve sportive; 410227 

sigurimi i renditjes së përdoruesve për 

qëllime argëtuese ose kulturore / sigurimi 

i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime 

argëtuese ose kulturore; 410226 sigurimi 

i rishikimeve të përdoruesve për qëllime 

argëtuese ose kulturore; 410195 

rikualifikim profesional; 410091 botim në 

internet i librave dhe revistave 

elektronike; 410092 botime elektronike; 

410099 ofrimin e sherbimeve botime 

elektronike (Online), që nuk mund të 

shkarkohen; organizimin dhe mbajtjen e 

seminareve; shërbimet mësimore, 

arsimore, shërbimet e mësimdhënies; 

shkrim i teksteve; 410188 organizimi i 

shfaqjeve të modës për qëllime argëtimi; 

410083 organizimi i shfaqjeve [shërbimet 

impresario]; 410081 organizimi i 

llotarive.  

44  440241 Sherbime estetike; 440202 

shërbime spa shëndetësore; 440205 

shërbime terapi; 440201 shërbime 

solarium; 440213 depilim; 440210 

shërbime të mjekësisë alternative; 440060 

kujdes shëndetësor; 440209 shërbime të 

qendrës shëndetësore; 440212 këshillim 

shëndetësor; 440021 shërbime klinike 

mjekësore; 440151 manikyrim; 440086 

masazh; 440097 fizioterapi / terapi fizike; 

440156 kirurgji plastike; 440200 

shërbime sauna; 440201 sherbime 

solariumi; 440197 tatuazhe; 440020 

shërbime salloni bukurie; 440034 

parukeri; 440113 shërbimet e 

stomatologjisë; 440059 shërbime 

spitalore; 440087 ndihmë mjekësore; 

440208 dhenie me qira e pajisjeve 

mjekësore; 440226 egzaminime 

mjekësore; 440225 shërbimet e analizave 

mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe 

trajtimi të ofruara nga laboratorët 

mjekësorë; 440214 shërbimet 

ortodontike; 440133 shërbime të bankës 

së gjakut; 440196 shërbime të fekondimit 

in vitro; 440180 implantimi i flokëve; 

440229 vizitë në shtëpi per kujdesin 

infermieror; 440221 shërbime bankare të 

indeve njerëzore; 440152 shërbimet e 

mamisë; 440153 infermieria, mjekësore; 

440092 shërbime optike; 440154 këshilla 
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për farmaci; 440204 përgatitja e recetave 

nga farmacistët; 440185 shërbimet e një 

psikologu; 440198 shërbimet e 

telemjekësisë; 440233 këshilla dietike 

dhe ushqyese; 440215 këshilla mjekësore 

për individët me aftësi të kufizuara; 

440242 shërbimet e lyerjes së flokëve / 

shërbimet e ngjyrosjes së flokëve; 440230 

dhenie me qira e aparateve për stilimin e 

flokëve; 440249 sherbime te berberit; 

440203 sherbime estetisti.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/152 

(220)  17/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Hair Academy 

(591)  E bardhe; e zeze. 

(732)  Edmond Oruçi 

Lagjia nr.1, rruga ''Skënderbeu'', pallati 

nr.213, kati-1, Sarandë., AL 

(740) Edmond Oruçi 

Lagjia nr.1, rruga ''Skënderbeu'', pallati 

nr.213, kati-1, Sarandë. 

(511) 41  Mësimdhënie, kurse, akademi, 

edukim dhe evente kulturore dhe 

edukuese në fushën e parukerisë.  

44  Shërbime të bukurisë për njerëzit; 

shërbime të kujdesit për flokët; shërbime 

të parukerisë; shërbime të berberit; 

Shërbime të sallonit te bukurise; shërbime 

të SPA-ve; shërbime të kozmetikës dhe 

estetikës; shërbime të kujdesit dhe 

estetikës së thonjve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/188 

(220)  02/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e bardhe 

(732)  TECHNOCOM shpk 

Njesia BashkiakeNr.5, Rruga e Kavajes, 

Pallati me shigjeta, kati i pare zona 

kadastrale 8260, Tirane , AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14, 

Tirane 

(511) 9  Aparatura dhe instrumenta 

shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optikale, peshuese, 

matëse, sinjalizuese, kërkuese 

(mbikqyrëse), jetë-shpëtuese dhe 

mësimore; aparatura dhe instrumenta për 

kryerjen, kalimin, transformimin, 

mbledhjen, rregullimin ose kontrollin e 

elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin, procesimin dhe 

riprodhimin e tingullit, imazheve ose të 

dhënave; pajisje elektroteknike, aparatura 

dhe instrumenta; pajisje elektrike, 

aparatura dhe instrumenta per 

transmetimin e komandave (të përfshira 

në këtë klasë), transportues të të dhënave 
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magnetike; mekanizma për aparatura që 

veprojnë me monedha; makineri 

llogaritëse, pajisje përpunuese të dhënash, 

kompjutera; transportues të dhenash të 

regjistruara ose të paregjistruara (të 

perfshira në këtë klasë); CD, DVD dhe 

regjistrues dixhitalë të tjerë të dhënash; 

programe kompjuterike (të regjistruara); 

softuerë kompjuterikë, që përfshijnë 

programe lojrash kompjuteri (të 

shkarkueshme); të dhëna të regjistruara 

elektronikisht (të shkarkueshme); 

publikime elektronike (të shkakrueshme); 

komponentë elektronikë për mjete 

motorike; softuerë kompjuterikë për 

aparatura dhe instrumenta mjekësore, 

kapake per telefonat inteligjente, kapake 

per kompjuterat tablete.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 

internetit te produkteve: Pajisje 

elektronike dhe kompjuterike.celulare , 

laptop.sisteme audio, sisteme dhe 

produkte te IT.sisteme telefoni dhe 

zbavitese, aparate telekomunikacioni, 

telefona celulare, pajisje telefonije 

elektronike dixhitale dore dhe produkte te 

tjera elektronike konsumi .  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/207 

(220)  07/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e verdhe; kafe; gold; e zeze; e 

bardhe 

(732)  Besnik Dengu and Brean Dengu 

Rruga ''Haxhi dede Reshat Bardhi'', 

nd.140, H.1, Njesia Administrative nr.7, 

1023, Tirane, AL ;Rruga ''Haxhi dede 

Reshat Bardhi'', nd.140, H.1, Njesia 

Administrative nr.7, 1023, Tirane, AL 

(740) Besnik Dengu 

Rruga ''Haxhi dede Reshat Bardhi'', 

nd.140, H.1, Njesia Administrative nr.7, 

1023, Tirane 

(511) 25  Veshje për meshkuj dhe femra, 

konkretisht bluze dhe pantallona, xhaketa, 

bluza me kapuç, pallto, xhaketa formale; 

kostume; pantallona; xhins; pulovra; 

pulovra me thurje; jelekë; pantallona të 

shkurtra; këmisha; fustane; funde, aksesor 

për qafë, shaje; Shaje që hidhen rreth 

shpatullave, çorape, geta, rripa mesi, 

tiranda; aksesorë (veshje) për kokën, 

kapele; kapele me strehë, doreza, veshje 

për këmbët, këpucë, çizme, atlete, shapka 

me gisht; shapka për shtëpi; të 

brendshme; rroba dushi; maska gjumi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/227 

(220)  15/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) APARTMENTS 

(591)  e bardhe; pastel 
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(732)  KRISTI TACE 

Tirane Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 

Matrix, Konstruksion, kati 11, Ap.56, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14, 

Tirane 

(511) 36  Shërbime ndërmjetësimi në 

lidhje me pasurinë e paluajtëshme, si 

vlerësim, shitje, menaxhim, dhënie/marrje 

me qera, reklamim dhe mirëmbajtje e 

pronës se paluajteshme, dhe asistencë për 

të tjerët në kryerjen e këtyre shërbimeve; 

shërbime në pasurinë e paluajtshme duke 

përfshirë ndërmjetësim, transferim dhe 

sistemim të sigurimeve të titujve, 

financim pronesie të paluajtëshme për të 

tjerët.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/278 

(220)  28/03/2022 

(540)   

ARNIDA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac   

Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Serbi   

, RS 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 

 


