Нишанска класификација издаое 11-2019
Класа 1


Хемијски прпизвпди за упптребу у индустрији, науци, фптпграфији, кап и ппљппривреди,
хпртикултури и щумарству;
непрерађене вјещташке смпле, непрерађене пластишне материје;
смјесе за гащеое и спрешаваое ппжара;
препарати за каљеое и завариваое;
супстанце за щтављеое живптиоских кпжа и крзна;
љепљиве супстанце за упптребу у индустрији;
китпви и друга пунила у пблику пасте;
кпмппст, прирпдна и умјетна ђубрива;
биплпщки препарати за упптребу у индустрији и науци.










Класа 1 - Објашњење
Класпм 1. пбухваћени су углавнпм хемијски прпизвпди за упптребу у индустрији, науци и
ппљппривреди, укљушујући и пне прпизвпде кпји улазе у састав прпизвпда кпји су пбухваћени
другим класама.
Ова класа обухвата, нарочито:
 сензибилизпвани (фптпграфски) папир;
 мјещавине за ппправак гума;
 спли за кпнзервиcаое, псим спли за прехрамбене прпизвпде;
 неке адитиве за упптребу у прехрамбенпј индустрији, на примјер, пектин, лецитин, ензими
и хемијски кпнзерванси;
 пдређене састпјке за упптребу у прпизвпдои кпзметике и лијекпва, на примјер, витамине,
кпнзервансе и антипксидансе;
 пдређене материјале за филтрираое, на примјер, минералне супстанце, биљне супстанце и
керамишке материјале у пблику шестица.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 прирпдне сирпве смпле (кл. 2.); пплупбрађене смпле (кл. 17);
 хемијске прпизвпде за медицинске или ветеринарске сврхе (кл. 5.);
 фунгициде, хербициде и препарате за унищтаваое щтетпшина (кл. 5.);
 љепила (љепљиве твари) за канцеларијску упптребу или за кућанствп (кл. 16.);
 спли за кпнзервираое прехрамбених прпизвпда (кл. 30.);
 малш пд сламе за сузбијаое кпрпва (кл. 31.).

Класа 2







Бпје, глазуре, лакпви;
средства за защтиту пд рђе и труљеоа дрвета;
средства за бпјеое, бпје;
тинте за щтампаое, пзнашаваое и гравираое;
сирпве прирпдне смпле;
метали у пблику листпва и праха за сликаре, декпратере, щтампаре и умјетнике.

Класа 2 - Објашњење
Класпм 2. пбухваћене су углавнпм бпје, бпјила те препарати за защтиту пд нагризаоа
(кпрпзије).
Ова класа обухвата, нарочито:
 бпје, лакпви и глазуре за индустрију, занатствп и умјетнпст;
 разређиваше, средства за згущоаваое, фиксативи и сущила за бпје, лакпве и глазуре;
 нагризајућа средства за дрвп и кпжу;
 уља прптив хрђе и уља за пшуваое дрвета;
 средства за бпјеое пдјевних предмета;
 бпјила за храну и напитке.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 непрерађене вјещташке смпле (кл. 1.); пплупбрађене смпле (кл. 17);
 нагризајућа средства за метал (кл. 1);
 плавила за вещ (кл. 3.);
 кпзметишке бпје (кл. 3.);
 кутије за бпје (щкплска ппрема) (кл. 16.);
 тинте за канцеларијске пптребе (кл. 16);
 изплаципне бпје и лакпви (кл. 17.).

Класа 3






Немедицинска кпзметика и тпалетни препарати;
немедицинска средства за шищћеое зуба;
парфимеријски прпизвпди, есенцијална уља;
средства за бијељеое и друге супстанце за праое веща;
препарати за шищћеое, пплираое, рибаое и абразивни препарати.

Класа 3 - Објашњење
Класпм 3. пбухваћени су углавнпм немедицински тпалетни препарати, кап и средства за
шищћеое за упптребу у дпмаћинству и другим срединама.
Ова класа обухвата, нарочито:
 санитарне препарате кпји су тпалетни прпизвпди;
 марамице натппљене кпзметишким лпсипнима;
 дезпдпранси за људе или живптиое;
 препарати за псвјежаваое (парфемисаое) прпстприја;
 украсне наљепнице за нпкте;
 впсак за пплираое;
 брусни папир.

Ова класа не обухвата, нарочито:
 састпјке за упптребу у прпизвпдои кпзметике, на примјер, витамине, кпнзервансе и
антипксидансе (кл. 1);
 препарате за пдмащћиваое за упптребу у прпизвпдним прпцесима (кл. 1);
 хемијски прпизвпди за шищћеое димоака (кл. 1.);
 дезпдпранси кпји нису за људе и живптиое (кл. 5.);
 медицинске щамппне, сапуне, лпсипне и средства за шищћеое зуба (кл. 5);
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турпије за нпкте, рушни брусни камени или бруспви (рушни алат) (кл. 8.);
кпзметишке и инструменте за шищћеое, на примјер, шетке за щминкаое (кл. 21), тканине,
јастушиће и крпе за шищћеое (кл. 21).







Индустријска уља и масти, впсак;
мазива;
једиоеоа за скупљаое, влажеое и везиваое пращине;
гприва и материје за псвјетљаваое;
свијеће и фитиљи за псвјетљаваое.

Класа 4

Класа 4 - Објашњење
Класпм 4. пбухваћена су углавнпм индустријска уља и масти, гприва и расвјетне твари.
Ова класа обухвата, нарочито:
 уља за защтиту зидпва или кпже;
 сирпви впсак, индустријски впсак;
 електришну енергију;
 мптпрна гприва, бипгприва;
 нехемијске адитиве за гприва;
 дрвп за упптребу кап гпривп.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 нека специјална индустријска уља и масти, на примјер, уља за щтављеое кпже (кл. 1), уља
за защтиту дрвета, уља и масти прптив хрђе (кл. 2), есенцијална уља (кл. 3);
 масажне свијеће за кпзметишке сврхе (кл. 3) и медицинске масажне свијеће (кл. 5);
 неке специјалне впскпве, на примјер, впсак за калемљеое дрвећа (кл. 1), крпјашки впсак,
впсак за пплираое, впсак за депилацију (кл. 3), зубарски впсак (кл. 5), впсак за пешаћеое
(кл. 16);
 фитиље прилагпђене за уљане пећи (кл. 11) и за упаљаше за цигарете (кл. 34).

Класа 5










Фармацеутски, медицински и ветеринарски препарати;
санитарни прпизвпди за упптребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагпђене за упптребу у медицини или ветеринарску
упптребу, храна за бебе;
дијететски дпдаци (дпдаци исхрани) за људе и живптиое;
фластери, материјали за превијаое;
материјали за плпмбираое зуба, зубарска смпла;
дезинфекципна средства;
препарати за унищтаваое щтетпшина;
фунгициди, хербициди.

Класа 5 - Објашњење
Класпм 5. пбухваћени су углавнпм фармацеутски препарати и пстали препарати за
медицинске или ветеринарске сврхе.
Ова класа обухвата, нарочито:
 хигијенске препарате за лишну хигијену кпји нису тпалетни прпизвпди;
 пелене за бебе и за инкпнтиненцију;
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дезпдпрансе кпји нису за људе или живптиое;
медицинске щамппне, сапуне, лпсипне и средства за шищћеое зуба;
дијететске дпдатке кап дпдатке нпрмалнпј исхрани или ради ппбпљщаоа здравља;
замјену за пбрпке и дијететску храну и пића прилагпђене за медицинску или
ветеринарску упптребу.

Ова класа не обухвата, нарочито:
 састпјке за упптребу у прпизвпдои фармацеутских препарата, на примјер, витамине,
кпнзервансе и антипксидансе (кл. 1);
 хигијенске препарате кпји су немедицински тпалетни прпизвпди (кл. 3.);
 дезпдпрансе за људе или живптиое (кл. 3.);
 пртппедске завпје (кл. 10.);
 замјену за пбрпке и дијететску храну и пића кпји нису намијеоени за медицинске или
ветеринарске сврхе, кпји би мпгли бити класификпвани у пдгпварајуће класе хране или
пића, на примјер, шипс пд крпмпира (кл. 29), виспкппрптеинске плпшице пд житарица (кл.
30), изптпнишни напици (кл. 32).

Класа 6








Обишни метали и оихпве легуре, руде;
метални грађевински и кпнструкцијски материјали;
металне пренпсиве кпнструкције;
неелектришни каблпви и жице пд пбишнпг метала;
мали артикли жељезарије;
метални спремници за складищтеое или превпз;
сефпви.

Класа 6 - Објашњење
Класпм 6. пбухваћени су углавнпм пбишни сирпви и пплупбрађени метали, укљушујући руде, кап
и пдређена рпба пд тих метала.
Ова класа обухвата, нарочито:
 метале у фплији или праху за даљу прераду, на примјер, за 3Д щтампаше;
 металне грађевинске прпизвпде, на примјер, материјале пд метала за жељезнишке
пруге, цијеви и цријева пд метала;
 ситне премете пд метала, на примјер, завртое, щарафе, ексере, тпшкиће за намјещтај,
прпзпрске затвараше;
 пренпсиве грађевинске пбјекте или грађевине пд метала, на примјер, мпнтажне куће,
базене, кавезе за дивље живптиое, клизалищта;
 пдређену рпбу направљену пд пбишних метала кпја није другашије класификпвана према
функцији или сврси, на примјер, вищенамјенске кутије пд пбишних метала, статуе, бисте
и умјетнишка дјела пд пбишних метала.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 метале и руде кпји се кпристе у хемијскпј индустрији или наушним истраживаоима
оихпвих хемијских свпјстава, на примјер, бпксит, жива, антимпн, алкални и земљанп
алкални метали (кл.1.);
 метале у пблику листпва и праха за сликаре, декпратере, щтампаре и умјетнике (кл. 2.);
 електришне каблпве (кл.9.) и неелектришне каблпве и ужади, пд неметала (кл.22.);
 цијеви кпје су дип санитарних инсталација (кл.11.), флексибилне цијеви, цијеви и цријева
пд неметала (кл.17.) и круте цијеви пд неметала (кл.19.);
 кавезе за кућне љубимце (кл.21.);
4



пдређене рпбе направљене пд пбишних метала кпје су класификпване према оихпвпј
функцији или сврси, на примјер, рушни алат (рушнп ппкретани) (кл.8.), спајалице за папир
(кл.16), намјещтај (кл.20.), кухиоски прибпр (кл.21.), ппсуде за дпмаћинствп (кл.21.).

Класа 7







Мащине, мащински алати, електришни алати;
мптпри и ппгпнске мащине, псим за кппнена впзила;
мащинске сппјнице и трансмисипни елементи, псим за кппнена впзила;
ппљппривредне справе псим пних кпјима се рушнп управља;
инкубатпри за јаја;
аутпматске мащине за прпдају.

Класа 7 - Објашњење
Класпм 7. пбухваћене су углавнпм мащине, мащински алати и мптпри.
Ова класа обухвата, нарочито:
 дијелпве мптпра свих врста мптпра, на примјер, стартере, пригущиваше и цилиндре за
мптпре;
 електришне апарати за шищћеое и пплираое, на примјер, електришне апарате за
пплираое ципела, електришне мащине и апарате за щамппнираое тепиха и усисиваши за
пращину;
 3Д щтампаше;
 индустријске рпбпте;
 нека специјална впзила кпја нису за превпз, на примјер, мащине за шищћеое цеста,
мащине за израду цеста, булдпжере, соежне плугпве, кап и гумене гусјенице кап
дијелпве впзила гусјенишара.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 рушне алате и справе са рушним ппкретаоем (кл. 8.);
 хуманпидне рпбпте са вјещташкпм интелигенцијпм, лабпратпријске рпбпте, рпбпте за
наставу, рпбпте за сигурнпсни надзпр (кл. 9), хирурщке рпбпте (кл.10), рпбптизпване
аутпмпбиле (кл. 12), рпбптизпване бубоеве (кл. 15), рпбпте играшке (кл. 28);
 мптпре и мащине за кппнена впзила (кл. 12);
 газищта за впзила и трактпре (кл. 12);
 неке специјалне мащине, на примјер, банкпмате (кл. 9), респиратпре за умјетнп дисаое
(кл. 10), расхладне апарате и мащине (кл. 11).

Класа 8





Рушни алати и справе, кпјима се рушнп управља;
прибпр за јелп;
хладнп пружје, псим ватренпг пружја;
бријаши.

Класа 8 - Објашњење
Класпм 8. пбухваћени су углавнпм алати и справе са рушним ппкретаоем за пбављаое
ппслпва, кап щтп су бущеое, пбликпваое, резаое и пирсинг.
Ова класа обухвата, нарочито:
 рушне алате за ппљппривреду, вртларствп и уређеое пејзажа;
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рушне алате за стпларе, умјетнике и друге занатлије, на примјер, шекиће, длијета и алате
за гравираое;
дрщке за рушне алате, кап щтп су нпжеви и кпсе;
електришне и неелектришне рушне справе за лишну оегу и укращаваое тијела, на
примјер, бријаше, справе за увијаое кпсе, тетпвираое и за маникуру и педикуру;
рушне пумпе;
стпни прибпр, кап щтп су нпжеви, виљущке и кащике, укљушујући и пне направљене пд
племенитих метала.

Ова класа не обухвата, нарочито:
 мащинске алате и справе на мптпрни ппгпн (кл. 7.);
 хирурщке нпжеве (кл. 10.);
 пумпе за гуме бицикала (кл. 12), пумпе специјалнп прилагпђене за лппте за игру (кл. 28);
 ватренп пружје (кл. 13.);
 нпжеве за папир и сјекаше папира за канцеларијску упптребу (кл. 16);
 дрщке за предмете кпји су класификпвани у разлишитим класама у складу са оихпвпм
функцијпм или сврхпм, на примјер, дрщке щтаппва за хпдаое, дрщке кищпбрана (кл.
18), дрщке за метле (кл. 21);
 прибпр за ппслуживаое, на примјер, хватаљке за щећер, хватаљке за лед, лппатице за
сервираое пита и кплаша и кутљаше, и кухиоски прибпр, на примјер, варјаше, тушке и
аване, клијещта за прахе и лппатице/щпатуле (кл. 21);
 пружје за машеваое (кл. 28.).

Класа 9










Апарати и инструменти наушни, истраживашки, навигаципни, гепдетски, фптпграфски,
кинематпграфски, аудипвизуелни, пптишки, за вагаое, мјереое, сигнализацију,
пткриваое, тестираое, кпнтрплу (инспекцију), спащаваое и наставу;
апарати и инструменти за прпвпђеое, прекид, трансфпрмацију, акумулацију,
регулисаое или кпнтрплу дистрибуције или упптребе електришне енергије
апарати и инструменти за снимаое, пренпс, репрпдукпваое или пбраду звука, слике или
ппдатака;
Снимљени ппдаци и ппдаци кпји се мпгу преузети, рашунарски спфтвер, празни нпсаши
ппдатака за дигиталнп или аналпгнп снимаое и складищтеое;
механизми за апарате кпји се ппкрећу нпвцем или жетпнпм;
регистар касе, рашунске мащине;
рашунари и периферни рашунарски уређаји;
рпнилашка пдијела, рпнилашке маске, шеппви за ущи за рпнипце, щтипаљке за нпс за
рпнипце и пливаше, рукавице за рпнипце, апарати за дисаое за ппдвпднп пливаое;
апарати за гащеое ппжара.

Класа 9 - Објашњење
Класпм 9 пбухваћени су углавнпм апарати и инструменти за наушне или истраживашке сврхе,
ппрема за аудипвизуелне и инфпрмаципне технплпгије, кап и сигурнпсну и ппрему за
спащаваое.
Ова класа обухвата, нарочито:
 апарате и инструменте за наушна истраживаоа у лабпратпријама;
 апарате за пбуку и симулатпре, на примјер, лутке за реанимацију, симулатпре за
управљаое и кпнтрплу впзила;
 апарате и инструменте за кпнтрплу и праћеое летјелица, плпвила и беспилптних впзила,
на примјер, навигаципне инструменте, предајнике, кпмпасе за мјереое, ГПС уређаје,
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уређаје за аутпматскп управљаое за впзила;
сигурнпсне и безбједпнпсне инструменте, на примјер, сигурнпсне мреже, сигнална
свјетла, апарате за сапбраћајну свјетлпсну сигнализацију, ватрпгасна впзила, звушне
аларме, сигурнпсне тпкене кап уређаје за щифрпваое;
пдјећу кпја щтити пд пзбиљних или ппвреда ппасних пп живпт, на примјер, пдјећу за
защтиту пд несрећа, радијације и ватре, пдјећу птппрну на метке, защтитне кациге,
сппртске щтитнике за главу, сппртске щтитнике за уста, защтитна пдијела за пилпте,
щтитнике за кпљена за раднике;
пптишке апарате и инструменте, на примјер, напшале, кпнтактна спшива, ппвећала,
пгледала за преглед радпва, щпијунке за врата;
магнете;
паметне сатпве, нпсиве уређаје за мјереое активнпсти;
чпјстике за упптребу са рашунарима, псим за видеп игре, кациге за виртуелну стварнпст,
паметне напшале;
кутије за напшале, футрпле за паметне телефпне, специјалнп направљене футрпле за
фптпграфске апарате и инструменте;
банкпмате, мащине за фактурисаое, инструменте и мащине за испитиваое материјала;
батерије и пуоаше за електрпнске цигарете;
уређаје за електришне и електрпнске ефекте за музишке инструменте;
лабпратпријске рпбпте, рпбпте за наставу, рпбпте за сигурнпсни надзпр, хуманпидне
рпбпте са вјещташкпм интелигенцијпм.

Ова класа не обухвата, нарочито:
 чпјстике кап дијелпве мащина, псим за мащине за играое (кл. 7.), кпнтрплне рушке за
впзила (кл. 12.), чпјстике за видеп игре, кпнтрплере за играшке и за играће кпнзпле (кл.
28.);
 апарате кпји се ппкрећу кпваницама (жетпнима) класификпваним у разлишите класе у
складу са оихпвпм функцијпм или намјенпм, на примјер, мащине за праое кпје се
ппкрећу кпваницама (жетпнима) (кл. 7.), билијарске стплпве, кпји се ппкрећу
кпваницама (жетпнима) (кл. 28.);
 индустријске рпбпте (кл. 7.), хирурщке рпбпте (кл. 10.), рпбпте играшке (кл. 28.);
 мјераше пулса, апарате за праћеое пткуцаја срца, апарате за пдређиваое тјелеснпг
састава (кл. 10.);
 лабпратпријске лампе, лабпратпријске гприпнике (кл. 11.);
 рпнилашка свјетла (кл. 11.);
 експлпзиве за сигнализацију, сигналне ракете (кл. 13.);
 хистплпщке секције за наставу, биплпщке узпрке за упптребу кап наставни материјал у
микрпскппији (кл. 16.);
 пдјећу и ппрему кпја се нпси за бављеое пдређеним сппртпвима, на примјер, защтитне
јастушиће кпји су дијелпви сппртских пдијела, защтитне маске, бпксерске рукавице (кл.
28.).

Класа 10









Хирурщки, медицински, зубарски и ветеринарски апарати и инструменти;
вјещташки удпви, пши и зуби;
пртппедски артикли;
хирурщки материјали за защиваое;
терапеутски и ппмпћни уређаји за хендикепиране пспбе;
апарати за масажу;
апарати, уређаји и прпизвпди за дпјеншад;
апарати, уређаји и прпизвпди за сексуалне активнпсти.
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Класа 10 - Објашњење
Класа 10 пбухвата углавнпм хирурщке, медицинске, стпматплпщке и ветеринарске апарате,
инструменте и прпизвпде кпји се углавнпм кпристе за дијагнпстику, лијешеое или
ппбпљщаое функције или стаоа пспба и живптиоа.
Ова класа обухвата, нарочито:
 пптппрне завпје и ппсебну пдјећу за медицинске сврхе, на примјер, кпмпресивну пдјећу,
шарапе за вене, психијатријске кпщуље, пртппедску пбућу;
 прпизвпде, инструменте и уређаје за менструацију, кпнтрацепцију и ппрпђај, на
примјер, менструалне щпље, песарије, кпндпме, дущеке за ппрпђаје, фпрцепсе;
 терапеутске и прптетишке прпизвпде и уређаје за имплантацију пд вјещташких или
синтетишких материјала, на примјер, хирурщке имплантате пд вјещташких материјала,
вјещташке груди, стимулатпре мпзга, бипразградиве импланте за фиксираое кпстију;
 намјещтај ппсебнп направљен за медицинске сврхе, на примјер, фптеље за медицинске
или стпматплпщке сврхе, дущеке на напухиваое за медицинске сврхе, ппераципне
стплпве.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 медицинске завпје и упијајуће санитарне прпизвпде, на примјер, фластере, завпје и газе
за превијаое, грудне улпщке за дпјеое, пелене за бебе и пелене за инкпнтиненцију,
тамппне (кл. 5.);
 хирурщке имплантате пд живпг ткива (кл. 5.);
 цигарете без духана за медицинске сврхе (кл. 5.) и електрпнске цигарете (кл. 34.);
 инвалидска кплица и скутере за пспбе са сметоама у кретаоу (кл. 12);
 стплпве за масажу и бплеснишке кревете (кл. 20).

Класа 11


Апарати и инсталације за псвјетљаваое, гријаое, прпизвпдоу паре, кухаое, хлађеое,
сущеое, вентилацију, снабдијеваое впдпм и за санитарне сврхе.

Класа 11 - Објашњење
Класа 11 пбухвата углавнпм уређаје и инсталације за кпнтрплу пкружеоа, ппсебнп за
пптребе псвјетљеоа, кухаоа, хлађеоа и санитарне сврхе.
Ова класа обухвата, нарочито:
 уређаје и инсталације за климатизацију;
 пећи, кпје нису за лабпратпријску упптребу, на примјер стпматплпщке пећи, микрпвалне
пећнице, пекарске пећи;
 пећи кап апарате за гријаое;
 спларне термалне кплектпре;
 пдвпде димоака, вентилатпре димоака, пгоищта, дпмаће камине;
 стерилизатпре, уређаје за спаљиваое птпада;
 апарате и инсталације за псвјетљеое, на примјер, свијетлеће цијеви за псвјетљеое,
рефлектпре, трепћућа сигурнпсна свјетла , свијетлеће кућне брпјеве, рефлектпре за
впзила, свијетла за впзила;
 лампе, на примјер, електришне лампе, лампе на гас, лабпратпријске лампе, уљане
лампе, улишне лампе, сигурнпсне лампе;
 апарате за тамоеое кпже [спларијуме];
 инсталације за купатила, ппрему за купатила, впдпвпдне инсталације за купатила;
 тпалете, писпаре;
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фпнтане, шпкпладне фпнтане;
електришнп гријане ппдлпге, јастуке и деке, кпји нису за медицинску упптребу;
термпфпре;
електришнп гријану пдјећу;
електришне уређаје за прављеое јпгурта, апарате за прављеое хљеба, апарате за кафу,
апарате за прављеое сладпледа;
ледпмате.

Ова класа не обухвата, нарочито:
 апарате за прпизвпдоу паре кап дијелпве мащина (кл.7.);
 ваздущне кпндензатпре (кл. 7.);
 струјне генератпре, генератпре електришне енергије (кл. 7.);
 лемилице (кл. 7.), пптишке лампе, лампе за мрашне кпмпре (кл. 9.), лампе за медицинске
сврхе (кл. 10.);
 пећи за лабпратпријску упптребу (кл. 9.);
 фптпнаппнске ћелије (кл. 9.);
 свијетла за сигнализацију (кл. 9.);
 електришнп гријане ппдлпге, јастуке и деке за медицинску упптребу (кл. 10.);
 пренпсиве кадице за бебе (кл. 21.);
 неелектришне пренпсиве расхладне кутије (кл. 21.);
 кухиоски прибпр кпји нема уграђен извпр тпплпте, на примјер, неелектришне рпщтиље,
неелектришне пекаше за вафле, неелектришне експрес лпнце (кл. 21.);
 муфпве за гријаое нпгу, неелектришне (кл. 25.).

Класа 12



Впзила;
апарати за кретаое пп земљи, у зраку или впди.

Класа 12 - Објашњење
Класа 12 пбухвата углавнпм впзила и апарате за превпз људи или рпбе путем земље, ваздуха
или впде.
Ова класа обухвата, нарочито:
 мптпре за кппнена впзила;
 сппјке и пријенпсне уређаје за кппнена впзила;
 впзила са ваздущним јастукпм;
 впзила на даљинскп управљаое, псим играшака;
 дијелпве впзила, на примјер, пдбпјнике, вјетрпбране, вплане, гуме за тпшкпве впзила,
кап и газищта за впзила.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 металне материјале за жељезнице (кл. 6.);
 мптпре, сппјке и пријенпсне елементе, кпји нису за кппнена впзила (кл. 7.);
 дијелпве за све врсте мптпра, на примјер, стартере, пригущиваше и цилиндре за мптпре
(кл. 7);
 гумене стазе кпје су дијелпви гусјеница на грађевинским, рударским, ппљппривредним
и другим тещким мащинама (кл. 7);
 трицикле за дјецу и скутере/трптинете, кпји су играшке (кл. 28);
 нека специјална впзила или апарате са тпшкпвима кпји не служе за превпз, на примјер,
сампхпдне мащине за шищћеое путева (кл. 7), ватрпгасна кпла (кл. 9), кплица за
ппслуживаое (кл 20);
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неке дијелпве впзила, на примјер, електришне акумулатпре, мјераше и брпјаше
килпметраже и радија за впзила (кл. 9), свијетла за аутпмпбиле и бицикле (кл. 11), ппдне
прпстирке за аутпмпбиле (кл. 27).

Класа 13





Ватренп пружје;
муниција и прпјектили;
експлпзиви;
средства за ватрпмет.

Класа 13 - Објашњење
Класпм 13. пбухваћенп је углавнпм ватренп пружје и пирптехнишки прпизвпди.
Ова класа обухвата, нарочито:
 сигналне ракете, експлпзивне или пирптехнишке;
 сигналне пищтпље;
 спрејеве за лишну пдбрану;
 експлпзив за сигнализацију, сигналне ракете;
 ваздущне пищтпље кпји су пружје;
 нараменице за нпщеое пружја;
 сппртскп ватренп пружје, лпвашкп ватренп пружје.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 масти за пружје (кл. 4.);
 сјешива кап пружје (кл. 8.);
 хладнп пружје (кл. 8.);
 неексплпзивне сигнале за маглу, спасилашке ласерске сигналне ракете (кл. 9.);
 нищанске телескппе за ватрена пружја (кл. 9.);
 бакље (кл. 11.);
 нпвпгпдищое и бпжићне праскаве бпмбпне (кл. 28.);
 детпнатпрске каписле кап играшке (кл. 28.);
 ваздущне пищтпље играшке (кл. 28.);
 щибице (кл. 34.).

Класа 14




Племенити метали и оихпве легуре;
накит, драгп и пплудрагп камеое;
шаспвнишарски и хрпнпметарски инструменти.

Класа 14 - Објашњење
Класпм 14. пбухваћени су углавнпм племенити метали и пдређени прпизвпди нашиоени пд
тих метала или превушени оима, кап и накит, шаспвници и сатпви, и дијелпви за наведенп.
Ова класа обухвата, нарочито:
 накит, укљушујући имитацију накита, на примјер, бижутерију;
 дугмад за манжетне, игле за кравате, кппше за кравате;
 прстенпве за кљушеве, ланшиће за кљушеве и привјеске за оих;
 привјеске за накит;
 кутије за накит;
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саставне дијелпве за накит, шаспвнике и сатпве, на примјер, кппше и перле за накит,
механизме за шаспвнике и сатпве, казаљке за зидне сатпве, ппруге за сатпве, стакла за
сатпве.

Ова класа не обухвата, нарочито:
 паметне сатпве (кл. 9.);
 привјеске, псим за накит, прстенпве за кљушеве или ланшиће за кљушеве (кл. 26.);
 умјетнишке предмете кпји нису направљени пд племенитих метала или превушени оима,
а кпји су класификпвани према материјалу пд кпга су направљени, на примјер,
умјетнишка дјела пд метала (кл. 6.), камена, бетпна или мермера (кл. 19.), пд дрвета,
впска, гипса или пластике (кл. 20.), пд ппрцелана, керамике, глине, теракпте или стакла
(кл 21);
 пдређене прпизвпде пд племенитих метала или превушене оима кпји су класификпвани
према оихпвпј функцији или намјени, на примјер: метале у пблику листпва и праха за
сликаое, декприсаое, щтампаое и умјетнпст (кл. 2.), зубне амалгаме пд злата (кл. 5.),
есцајг (кл. 8.), електришне кпнтакте (кл. 9.), пера за писаое пд злата (кл. 16.), шајнике (кл.
21.), златни и сребрени вез (кл. 26.), кутије за цигарете (кл. 34.).

Класа 15




Музишки инструменти;
музишки пултпви и ппстпља за музишке инструменте;
диригентске палице.

Класа 15 - Објашњење
Класа 15 пбухвата углавнпм музишке инструменте, оихпве дијелпве и дпдатке.
Ова класа обухвата, нарочито:
 механишке музишке инструменте и оихпве дијелпве, на примјер, механишке пргуље,
механишке клавире, регулатпре јашине за механишке клавире, рпбптизпване бубоеве;
 музишке кутије;
 електришне и електрпнске музишке инструменте;
 жице, трстике за пухашке инструменте, клинпве и педале за музишке инструменте;
 звушне виљущке, кљушеве за щтимаое музишких инструмената;
 кплпфпнијум за жишане музишке инструменте.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 апарате за снимаое, пренпс, ппјашаваое и репрпдукцију звука, на примјер, уређаје за
електришне и електрпнске ефекте за музишке инструменте, wаh-wаh педале, аудип
интерфејс, аудип миксете, еквилајзере кпји су дип аудип апарата, субвуфере
(нискптпнске звушнике) (кл. 9.);
 музишке датптеке, фајлпве, кпје се мпгу преузимати (кл. 9.);
 електрпнске партитуре кпје се мпгу преузети (кл. 9.), щтампане музишке партитуре (кл.
16.);
 музишке аутпмате кпји се ппкрећу уз претхпднп убациваое кпваница [чубпкс] (кл. 9.);
 метрпнпме (кл. 9.)
 музишке шеститке (кл. 16.).

Класа 16




Папир и картпн;
щтампане ствари;
коигпвезашки материјал;
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фптпграфије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибпр, псим намјещтаја;
љепила за канцеларијске и кућне пптребе;
материјали за цртаое и материјали за умјетнике;
кистпви;
материјали за пбуку и наставу;
пластишни пмпташи, фплије и кесе за умптаваое и пакпваое;
щтампарска слпва, клищеи.

Класа 16 - Објашњење
Класпм 16. пбухваћени су углавнпм папир, картпн и пдређени прпизвпди израђени пд тих
материјала, кап и канцеларијски материјал.
Ова класа обухвата, нарочито:
 нпжеве за папир и резаше папира;
 футрпле, пмпте и ппрему за држаое и шуваое папира, на примјер, фасцикле, спајалице
за нпвац, пмпте за шекпвне коижице, спајалице за папир, пмпте за паспще, биљежнице;
 пдређене канцеларијске мащине, на примјер, писаће мащине, кппир апарате, мащине за
франкираое за канцеларијску упптребу, щиљала за плпвке;
 сликарски прибпр за умјетнике и сликаре ентеријера и екстеријера, на примјер, ппсуде
за впдене бпје за умјетнике, сликарске щтафелаје и палете, ваљке и ппсуде за бпју;
 пдређене папирне прпизвпде за једнпкратну упптребу, на примјер, сиперке, марамице и
стплоаке пд папира;
 пдређену рпбу пд папира или картпна кпја није другашије класификпвана према
функцији или намјени, на примјер, папирне кесе, кпверте и амбалажу за пакпваое,
статуе, фигуре и умјетнишка дјела пд папира или картпна, кап щтп су фигурице пд
кащиранпг папира, урамљене или неурамљене литпграфије, слике и аквареле.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 бпје (кл. 2.);
 рушне алате за умјетнике, на примјер, лппатице, щпатуле, кипарска длијета (кл. 8.).
 апарате за пбуку, на примјер, аудип визуелне апарате за пбуку, лутке за реанимацију (кл.
9.), кап и макете за игру (кл 28.);
 пдређену рпбу пд папира или картпна кпја је класификпвана према функцији или
намјени, на примјер, фптпграфски папир (кл. 1.), брусни папир (кл. 3.), папирне рплетне
(кл. 20.), шаще и таоире пд папира (кл. 21.), ппстељину пд папира (кл. 24.), папирну
пдјећу (кл. 25.), папир за цигарете (кл 34.).

Класа 17





Непрерађена и пплупрерађена гума, гутаперка, каушук, азбест, лискун и замјене за све
пве материјале;
пластика и смпле у екструдиранпм пблику за упптребу у прпизвпдои;
материјали за непрппуснп затвараое, заптиваое и изплпваое;
савитљиве неметалне цијеви и цријева.

Класа 17 - Објашњење
Класа 17 пбухвата углавнпм електришне, термишке и звушнп изплаципне материјале и
пластику кпји се кпристе у прпизвпдои у пблику листпва, блпкпва и цијеви, кап и пдређену
рпбу направљену пд гуме, гутаперке, азбеста, лискуна или замјене за оих.
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Ова класа обухвата, нарочито:
 гумени материјал за ппправак гума за впзила;
 плпвеће бране прптив загађиваоа;
 љепљиве траке кпје нису за канцеларијску, медицинску или кућну упптребу;
 пластишне фплије кпје нису за умптаваое и пакпваое, на примјер, фплије за прпзпре
прптив засљепљиваоа;
 еластишне нити и нити пд гуме или пластике, кпје нису за текстилну упптребу;
 пдређену рпбу направљену пд материјала из пве класе кпја није другашије
класификпвана пп функцији или намјени, на примјер, пластишну пјену за цвјетне
аранжмане, материјале пд гуме или пластике за ппстављаое и пуоеое, гумене шеппве,
пдбпјнике пд гуме за ампртизацију удара, гумене тпрбе или кпверте за пакпваое.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 ватрпгасна цријева (кл.9.);
 цијеви кпје су дијелпви санитарних инсталација (кл.11.) и круте цијеви пд метала (кл.6.) и
неметала (кл.19.);
 изплаципнп стаклп за грађевинарствп (кл.19);
 пдређене прпизвпде направљене пд материјала из пве класе кпји су класификпвани
према оихпвпј функцији или намјени, на примјер, гумену смплу (кл.2.), гуму за зубарску
упптребу (кл.5.), щтитнике пд азбеста за ватрпгасце (кл.9.), љепљиве гумене закрпе за
ппправку унутращоих гума (кл.12.), гумице за брисаое (кл.16.).

Класа 18








Кпжа и имитације кпже;
живптиоска кпжа и крзнп;
пртљажне и тпрбе за нпщеое;
кищпбрани и сунцпбрани;
щтаппви за хпдаое;
бишеви, сарашка и седларска ппрема;
пгрлице, ппвпдци и пдјећа за живптиое.

Класа 18 - Објашњење
Класа 18 пбухвата углавнпм кпжу, имитацију кпже и пдређене прпизвпде направљене пд тих
материјала.
Ова класа обухвата, нарочито:
 пртљажне и тпрбе за нпщеое, на примјер, кпфере, кпвшеге, сандуке, путне тпрбе, тпрбе
прекп рамена за нпщеое беба, щкплске тпрбе;
 пзнаке за пртљаг и путне тпрбе;
 кутије за визит карте и чепне нпвшанике;
 кутије и футрпле пд кпже или вјещташке кпже.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 щтаппве за хпдаое или щтаппве за медицинске сврхе (кл. 10);
 пдјећу, пбућу и ппкривала за главу пд кпже за људе (кл.25.);
 тпрбе и кпфере прилагпђене прпизвпдима за кпје су намијеоене, на примјер, тпрбе
прилагпђене за лаптппе (кл.9.), тпрбе и кпфере за камере и фптпграфску ппрему (кл.9.),
кпфере за музишке инструменте (кл.15.), тпрбе за гплф са или без тпшкпва, тпрбе
специјалнп дизајниране за скије и даске за сурфпваое (кл.28.);
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пдређене прпизвпде пд кпже, имитације кпже, живптиоске кпже и крзна, кпји су
класификпвани према оихпвпј функцији и намјени, на примјер, кпжне каищеве за
пщтреое бријаша (кл.8.), кпжу за пплираое (кл.21.), јеленске кпже за шищћеое (кл.21.),
кпжне каищеве за пдјећу (кл.25.).

Класа 19






Грађевински материјали, неметални;
круте неметалне цијеви за градоу;
асфалт, смпла, катран и битумен;
неметалне пренпсиве кпнструкције;
сппменици, неметални.

Класа 19 - Објашњење
Класпм 19. пбухваћени су углавнпм неметални грађевински материјали.
Ова класа обухвата, нарочито:
 пплупбрађенп дрвп, на примјер, греде, даске, панеле;
 дрвп за пблагаое (фурнир);
 грађевинскп стаклп, на примјер, стаклене плпшице, изплаципнп стаклп за
грађевинарствп, сигурнпснп стаклп;
 стаклене грануле за пзнашаваое цеста;
 гранит, мермер, щљунак;
 теракпту за упптребу у грађевинарству;
 крпвищта, неметална, са уграђеним фптпнаппнским ћелијама;
 надгрпбне сппменике и грпбпве, неметалне;
 зидане ппщтанске сандушиће;
 гептекстил;
 премазе кап грађевинске материјале;
 скеле, неметалне;
 пренпсиве грађевине и кпнструкције, неметалне, на примјер, акваријуме, кавезе за
птице, јарбпле, веранде, базене.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 средства за кпнзервираое или ппстизаое непрппуснпсти цемента (кл. 1.);
 препарате птппрне на ватру (кл.1.);
 средства за защтиту дрвета (кл.1.);
 уља за уклаоаое пплате за грађевинарствп (кл.1.);
 ппщтанске сандушиће пд метала (кл.6.) и пне кпји нису пд метала или зидани (кл.20.);
 статуе, бисте и умјетнишке предмете пд метала (кл.6.), пд племенитих метала (кл.14.), пд
дрвета, впска, гипса или пластике (кл.20.), пд ппрцелана, керамике, пешене глине,
теракпте или стакла (кл.21.);
 пдређене цијеви, неметалне, не за грађевинарствп, на примјер, цијеви кпје су дип
санитарних инсталација (кл.11.), савитљиве цијеви и цријева, неметалне (кл.17.);
 супстанце за изплпваое грађевина пд влаге (кл.17.);
 стакла за прпзпре впзила (пплугптпви прпизвпди) (кл.21.);
 кавезе за птице (кл.21.);
 прпстирке и птираше, линплеум и друге материјале за ппкриваое ппдпва (кл.27.);
 нерезанп или дрвп са кпрпм (кл.31.).

Класа 20


Намјещтај, пгледала, рампви за слике;
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неметални кпнтејнери за складищтеое или трансппрт;
непбрађена или пплупбрађена кпст, рпг, китпва кпст или седеф;
щкпљке;
мпрска пјена (сепиплит);
ћилибар.

Класа 20 - Објашњење
Класа 20 пбухвата углавнпм намјещтај и оегпве дијелпве, кап и пдређене прпизвпде
направљене пд дрвета, плута, трске, плетенпг прућа, рпга, кпсти, слпнпваше, китпве кпсти,
щкпљки, ћилибара, седефа, мпрске пјене (сепиплита) и замјене за све пве материјале, или пд
пластике.
Ова класа обухвата, нарочито:
 метални намјещтај, намјещтај за камппваое, сталке за пущке, щтандпве за нпвине;
 унутращое прпзпрске рплетне и застпре;
 ппрему за кревете, нпр. дущеке, рампве за кревете, јастуке;
 пгледала, пгледала на намјещтају и тпалетна пгледала;
 регистарске таблице, неметалне;
 ситну неметалну рпбу, на примјер, завртое, щарафе, клинпве, тпшкиће за намјещтај,
сппјнице за пришврщћиваое цијеви;
 ппщтанске сандушиће кпји нису пд метала или зидани.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 специјални намјещтај за лабпратприје (кл.9.) или за медицинску упптребу (кл.10.);
 ваоске застпре пд метала (кл.6.), неметала и текстила (кл.19.); пд текстила (кл.22.);
 ппстељину, јпргане и вреће за спаваое (кл.24.);
 пдређена пгледала за ппсебне намјене, на примјер, пгледала кпја се кпристе у пптишким
прпизвпдима (кл.9.), пгледала за упптребу у хирургији и зубарству (кл.10.), ретрпвизпре
(кл.12.), пгледала за нищане на пущкама (кл.13.);
 пдређене прпизвпде направљене пд дрвета, плута, трске, плетенпг прућа, рпга, кпсти,
слпнпваше, китпве кпсти, щкпљки, ћилибара, седефа, мпрске пјене (сепиплита) и замјене
за све пве материјале, или пд пластике, кпји су класификпвани према оихпвпј функцији
или намјени, на примјер, перлице за израду накита (кл.14.), ппдне дрвене даске (кл.19.);
кпрпе за дпмаћинствп (кл.21.); пластишне шаще (кл.21.); сламнате прпстирке (кл.27.).

Класа 21









Кућни или кухиоски прибпр и ппсуде;
ппсуђе и прибпр за јелп, псим виљущки, нпжева и кащика;
шещљеви и спужве;
шетке (псим кистпва);
материјали за прављеое шетки;
прибпр за шищћеое;
непрерађенп или пплупрерађенп стаклп, псим стакла кпје се кпристи у грађевинарству;
стакларија, ппрцелан и грншарија.
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Класа 21 - Објашњење
Класпм 21. пбухваћени су углавнпм ситни прибпр и апарати за кућанствп и за кухиоу кпји се
ппкрећу рушнп кап и кпзметишки и тпалетни прибпр, стакларија и пдређени прпизвпди пд
ппрцелана, керамике, глине, теракпте или стакла.
Ова класа обухвата, нарочито:
 прибпр за дпмаћинствп и кухиоу, на примјер, млатилице за мухе, щтипаљке, кухаше,
кащике за прељеваое и вадишепе, кап и прибпр за ппслуживаое, на примјер, хватаљке
за щећер, хватаљке за лед, лппатице за сервираое пита и кплаша и кутљаше;
 ппсуде за дпмаћинствп, кухиоу и кухаое, на примјер, вазе, бпце, щтедне касицепрасице, кпфе, ппсуде за мијещаое кпктела, кухиоске лпнце и таве и неелектришне
шајнике и претис/експрес лпнце;
 мале рушне кухиоске апарате за мљевеое, сјецкаое, преспваое или дрпбљеое, на
примјер, пресе за бијели лук, клијещта за прахе и љещнике, тушкпве и аване;
 ппдметаше за ппсуђе и сталке за декантере;
 кпзметишки и тпалетни прибпр, на примјер, електришне неелектришне шещљеве и
шеткице за зубе, зубни кпнац, пјенасте сепаратпре за нпжне прсте за педикуру, јастушиће
за нанпщеое пудера, тпалетне несесере;
 прибпр за бащтпванствп, на примјер, бащтпванске рукавице, прпзпрске жардиоере,
канте за заливаое и млазнице за цријева за заливаое;
 кућне акваријуме, тераријуме и виваријуме.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 средства за шищћеое (кл.3.);
 кпнтејнере за складищтеое и трансппрт рпба, металне (кл. 6), неметалне (кл. 20);
 мале апарате за сјецкаое, мљевеое, преспваое или дрпбљеое, кпји се ппкрећу струјпм
(кл. 7);
 бријаше и апарате за бријаое, апарате за щищаое и грицкалице за нпкте, електришни и
неелектришни прибпр за маникуру и педикуру, на примјер, сетпве за маникуру, турпије
за нпкте, маказице за занпктице (кл.8.);
 стпни прибпр за јелп (кл.8.) и рушне алате за резаое за упптребу у кухиои, на примјер,
резаше ппврћа, резаше за пицу, резаше за сир (кл. 8);
 шещљеве за ващке, стругаше за језик (кл.10.);
 електришне апарате за кухаое (кл. 11.);
 тпалетна пгледала (кл. 20.)
 пдређене прпизвпде направљене пд стакла, ппрцелана и глине кпји су класификпвани
према оихпвпј функцији и намјени, на примјер, ппрцелан за зубне прптезе (кл.5.),
стакла за напшале (кл.9.), стаклену вуну за изплацију (кл.17.), глинене плпшице (кл.19.),
грађевинскп стаклп (кл.19.), стаклена влакна за текстилну упптребу (кл.22.).

Класа 22









Ужад и узице;
мреже;
щатпри и цераде;
тенде, надстрещнице пд текстила или синтетишкпг материјала;
једра;
вреће за трансппрт и складищтеое материјала без амбалаже у ринфузи;
материјали за ппстављаое и пуоеое, псим папира, картпна, гуме или пластике;
сирпви влакнасти текстилни материјали и замјене за оих.
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Класа 22 - Објашњење
Класпм 22. пбухваћени су углавнпм платна и други материјали за израду једара, ужад,
материјали за ппстављаое и пуоеое и сирпви влакнасти текстилни материјали.
Ова класа обухвата, нарочито:
 гајтане и узице пд прирпдних или вјещташких текстилних влакана, папира или пластике;
 рибарске мреже, висеће мреже, мердевине пд канапа;
 прекриваше за впзила, кпји нису пп мјери;
 пдређене вреће и тпрбе кпје нису другашије класификпване пп функцији или намјени, на
примјер, врећице за праое шарапа, вреће за ппкпјнике, ппщтанске тпрбе;
 текстилне вреће за пакпваое;
 живптиоска влакна и сирпва текстилна влакна, на примјер, живптиоску длаку, шахуре,
јуту, сирпву или предену вуну, сирпву свилу.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 металну ужад (кл.6);
 жице за музишке инструменте (кл. 15.) и за сппртске рекете (кл.28.);
 материјале за ппстављаое и пуоеое пд папира или картпна (кл. 16.), гуме или пластике
(кл. 17.).
 пдређене мреже и тпрбе кпје су класификпване према оихпвпј функцији и намјени, на
примјер, сигурнпсне мреже (кл.9.), мреже за пртљаг за впзила (кл.12.), путне тпрбе за
пдјећу (кл.18.), мреже за кпсу (кл.26.), тпрбе за гплф (кл.28.), сппртске мреже (кл.28.);
 вреће за пакпваое, нетекстилне, кпје су класификпване према материјалу пд кпга су
направљене, на примјер, вреће за пакпваое пд папира или пластике (кл.16.), гуме
(кл.17.), кпже (кл.18.).

Класа 23


Предива и кпнац, за текстилну упптребу.

Класа 23 - Објашњење
Класпм 23. пбухваћени су углавнпм прирпдна и синтетишка предива и кпнци за текстилну
упптребу.
Ова класа обухвата, нарочито:
 стаклена влакна, еластишни, гумени или пластишни кпнац за текстилну упптребу;
 кпнац за везеое, крпљеое и щивеое, укљушујућу пнај пд метала;
 предену свилу, предени памук, предену вуну.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 пдређене врсте кпнца за специјалне намјене, на примјер, идентификаципне нити за
електришне жице (кл.9.), хирурщки кпнац (кл.10.), нити пд драгпцјених метала кап накит
(кл.14.);
 кпнце, кпји нису за текстилну упптребу, класификпване према материјалу пд кпга су
направљени, на примјер, везивне нити пд метала (кл.6.) и неметалне (кл.22), еластишне
кпнце, кпнце пд гуме или пластике (кл.17.), стаклени кпнац (кл.21.).

Класа 24




Текстил и замјена за текстил;
тканине за дпмаћинствп;
завјесе пд текстила или пластике.
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Класа 24 - Објашњење
Класпм 24. пбухваћене су углавнпм тканине и текстилни ппкриваши за упптребу у
дпмаћинству.
Ова класа обухвата, нарочито:
 тканине за дпмаћинствп, на примјер, прекриваше за кревете, јастушнице, текстилне
пещкире;
 папирну ппстељину;
 вреће за спаваое, унутращое пресвлаке за вреће за спаваое;
 мреже за кпмарце.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 електришнп гријане ппкриваше за медицинске сврхе (кл. 10.) и за немедицинске сврхе
(кл. 11.);
 стплоаке пд папира (кл. 16.);
 азбестне сигурнпсне завјесе (кл.17.), завјесе пд бабмуса и украсне завјесе пд перли
(кл.20.);
 ппкриваши за кпое (кл. 18.);


пдређени текстил и тканине за ппсебну упптребу, на примјер, коигпвезашка платна
(кл.16.), изплаципна платна (кл.17.), гептекстил (кл.19.).

Класа 25


Одјећа, пбућа, ппкривала за главу.

Класа 25 – Објашњење
Класпм 25. пбухваћени су углавнпм пдјећа, пбућа и ппкривала за главу за људе.
Ова класа обухвата, нарочито:
 дијелпве пдјеће, пбуће и ппкривала за главу, на примјер, манжетне, чеппве,
кпнфекцијске ппставе, пете за пбућу и пптпетице, визире на капама, пквире за щещире;
 пдјећу и пбућу за сппрт, на примјер, скијащке рукавице, сппртске трегер мајице,
бициклистишку пдјећу, унифпрме за чудп и карате, пбућу за фудбал, пбућу за
гимнастику, скијащке шизме;
 кпстиме и маскенбале;
 папирну пдјећу, папирне щещире кап пдјећу;
 сиперке, кпји нису пд папира;
 чепне марамице;
 муфпве за гријаое нпгу, неелектришне.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 мале металне прпизвпде кпји се кпристе у пбућарству, на примјер, клинпве и типлпве за
ципеле пд метала (кл.6.), и неметалне (кл.21.), кап и дпдатке за ппзамантерију и кппше за
пдјећу, пбућу и ппкривала за главу, на примјер, кппше, рајфещлусе, траке, траке за
щещире, щещире и украсе за ципеле (кл.26.);
 пдређену пдјећу, пбућу и ппкривала за главу за специјалне намјене, на примјер,
защтитне кациге, укљушујући сппртске (кл.9.), пдјећу за защтиту пд ватре (кл.9.),
специјалну пдјећу за ппераципне сале (кл.10.), пртппедску пбућу (кл.10.), кап и пдјећу и
пбућу кпја је неппхпдна за бављеое пдређеним сппртпвима, на примјер, рукавице за
бејзбпл, бпксерске рукавице, клизаљке, шизме за клизаое са пришврщћеним сјешивима
(кл.28.);
 електришнп гријану пдјећу (кл.11.);
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електришнп гријане муфпве за нпге (кл.11.), муфпве за нпге за дјешија кплица (кл.12.);
сиперке пд папира (кл.16.);
папирне марамице (кл.16.) и текстилне марамице (кл.24.)
пдјећу за живптиое (кл.18.);
карневалске маске (кл.28.);
пдјећу за лутке (кл.28.);
щещире пд папира за забаву (кл.28.).







Чипка, узице и вез, и ппзамантеријске траке и врпце;
дугмад, кппше и петље, прибадаше и игле;
вјещташкп цвијеће;
украси за кпсу;
вјещташка кпса.

Класа 26

Класа 26 - Објашњење
Класа 26 пбухвата углавнпм крпјашки прибпр, прирпдну или вјещташку кпсу и украсе за кпсу,
кап и ситне декпративне детаље намијеоене да украсе разлишите предмете, кпји нису
укљушени у друге класе.
Ова класа обухвата, нарочито:
 перике, тупее, лажне браде;
 щнале, траке за кпсу;
 ппзамантеријске траке и врпце или намијеоене за укращаваое кпсе, направљене пд
билп кпјег материјала;
 траке и мащне за увијаое ппклпна, не пд папира;
 мреже за кпсу;
 кппше, рајсферщлусе;
 привјеске, псим за накит, прстенпве за кљушеве или ланшиће за кљушеве;
 вјещташке нпвпгпдищое гирланде и вијенце, укљушујући пне са уграђеним псвјетљеоем;
 пдређене прпизвпде за увијаое кпсе, на примјер, електришне и неелектришне увијаше
кпсе, псим рушних уређаја, щнале за увијаое кпсе, папир за увијаое кпсе.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 вјещташке трепавице (кл.3.);
 кукице кпје су ситна метална рпба (кл.6.) или неметална рпба (кл.20.), кукице за
завјесе(кл.20.);
 ппсебне врсте игала, на примјер, игле за тетпважу (кл.8.), игле за гепдетске кпмпасе
(кл.9.), игле за медицинску упптребу (кл.10.); игле за пумпе за напухиваое лппти за игру
(кл.28.);
 рушне уређаје за увијаое, на примјер, рушне справе за увијаое кпсе, увијаше трепавица
(кл.8.);
 прптезе за кпсу (кл.10.);
 привјеске за накит, привјеске за прстенпве за кљушеве или ланшиће за кљушеве (кл.14.);
 пдређене траке и мащне, на примјер, папирне траке и мащне, кпје нису ппзамантерија
или декпрација за кпсу (кл.16.), траке за ритмишку гимнастику (кл.28.);
 пређу и кпнац за текстилну упптребу (кл. 23.);
 Бпжићна дрвца пд синтетишких материјала (кл.28.).
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Класа 27



Теписи, ћилими, прпстирке и птираши, линплеум и други материјали за ппкриваое
ппдпва;
прекриваши за зидпве (нетекстилни).

Класа 27 - Објашњење
Класпм 27 пбухваћени су углавнпм прпизвпди намијеоени ппкриваоу већ изграђених ппдпва и
зидпва.
Ова класа обухвата, нарочито:
 ппдне прпстирке за аутпмпбиле;
 прпстирке за ппкриваое ппдпва, на примјер, прпстирке за купатила, птираше, ппдлпге за
гимнастику, прпстирке за јпгу;
 вјещташке травоаке;
 тапете, укљушујући текстилне тапете.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 ппдпве, ппдне пблпге и ппдне плпшице пд метала (кл.6.) и неметала (кл.19.), ппдне
дрвене даске (кл.19.);
 електришнп гријане тепихе (кл.11.);
 гептекстиле;
 прпстирке за пградице за дјецу (кл.20.);
 зидне таписерије пд текстила (кл.24.).

Класа 28





Игре; играшке и предмете за игру;
апарати за видеп игре;
гимнастишки и сппртски артикли;
украси за бпжићна дрвца.

Класа 28 - Објашњење
Класпм 28 пбухваћене су углавнпм играшке, апарати за играое игрица, сппртска ппрема,
забавни и непбишни предмети, кап и пдређени артикли за бпжићна дрвца.
Ова класа обухвата, нарочито:
 апарате за забаву и игру, укљушујући и управљаше за оих;
 играшке нпвитете за щале и забаве, на примјер, карневалске маске, папирне щещире за
забаве, кпнфете, експлпзивне кпнфете за забаве и бпжићне праскаве бпмбпне;
 прибпр за лпв и рибплпв, на примјер, щтаппве за пецаое, мреже са дрщкпм за рибплпв,
мамце, лпвашке вабилице;
 ппрему за разлишите сппртпве и игре.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 свијеће за бпжићна дрвца (кл. 4.), електришне лампице за бпжићна дрвца (кл.11.),
кпндитпрске и шпкпладне украсе за бпжићна дрвца (кл.30.);
 рпнилашку ппрему (кл. 9.);
 секс играшке и лутке за пдрасле (кл.10.);
 пдјећу за гимнастику и сппртпве (кл. 25.);
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пдређене гимнастишке и сппртске прпизвпде, на примјер, защтитне кациге, сппртске
защтитне напшале и щтитнике за уста (кл.9.), сппртскп ватренп пружје (кл.13.), ппдлпге за
вјежбапнице (кл.27.), кап и пдређену ппрему за лпв и рибплпв, на примјер, лпвашке
нпжеве, харпуне (кл.8.), лпвашкп ватренп пружје (кл.13.), рибарске мреже (кл.22.), кпји су
класификпвани према другим функцијама и намјенама.

Класа 29








Месп, риба, живина и дивљаш;
месни екстракти;
кпнзервисанп, замрзнутп, сущенп и куханп впће и ппврће;
желеи, чемпви, кпмппти;
јаја;
млијекп, сир, путер, јпгурт и други млијешни прпизвпди;
уља и масти за исхрану.

Класа 29 -Објашњење
Класпм 29. пбухваћени су углавнпм прехрамбени прпизвпди живптиоскпг ппријекла, кап и
ппврће и пстали хпртикултурни прпизвпди припремљени за кпнзумацију или кпнзервираое.
Ова класа обухвата, нарочито:
 храну на бази меса, впћа или ппврћа;
 јестиве инсекте;
 млијешне напитке (у кпјима млијекп превладава);
 замјену за млијекп, на примјер, бадемпвп млијекп, кпкпспвп млијекп, млијекп пд
кикирикија, рижинп млијекп, спјинп млијекп;
 кпзервисане гљиве;
 махунарке и кпщтуоавп впће припремљенп за људску прехрану;
 сјеменке припремљене за људску исхрану, без зашина и арпма.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 уља и масти, кпја нису за исхрану, на примјер, есенцијална уља (кл.3.), индустријска уља
(кл.4.), рицинуспвп уље за медицинску упптребу (кл.5.);
 храну за бебе (кл. 5.);
 дијететску храну и супстанце прилагпђене медицинскпј упптреби (кл. 5.);
 дијететске дпдатке исхрани (кл. 5.);
 преливе за салату (кл. 30.);
 прерађене сјеменке кпје се кпристе кап зашини (кл.30.);
 кпщтуоавп впће са шпкпладним преливпм (кл.30.);
 свјеже и непрерађенп впће, ппврће, кпщтуоавп впће и сјемеое (кл.31.);
 храну за живптиое (кл. 31.);
 живе живптиое (кл. 31.);
 сјеме за садоу (кл.31.).

Класа 30






Кафа, шај, какап и замјена за кафу (вјещташка кафа);
рижа, тјестенина и резанци;
тапипка и сагп
бращнп и прпизвпди пд житарица
хљеб, пецива и ппсластице
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шпкплада;
сладпледи, спрбети и други јестиви лед;
щећер, мед, меласа;
квасац, пращак за пецивп;
сп, дпдаци јелима, зашини, кпнзервисанп зашинскп биље;
сирће, спспви и други дпдаци јелу;
лед [замрзнута впда].

Класа 30 - Објашњење
Класпм 30. пбухваћени су углавнпм прехрамбени прпизвпди биљнпг ппријекла, изузев впћа и
ппврћа, припремљени за кпнзумацију или кпнзервираое кап и дпдаци за ппбпљщаое пкуса
хране.
Ова класа обухвата, нарочито:
 напитке на бази кафе, какаа, шпкпладе или шаја;
 житарице припремљене за људску кпнзумацију, на примјер: пвсене пахуљице,
кукурузни шипс, пгуљени јешам, булгур, мусли;
 пице, пите, сендвише;
 кпщтуоавп впће са шпкпладним преливпм;
 арпме за пића, псим етеришних уља.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 сп за индустријску упптребу (кл.1.);
 арпме за храну кпје су етеришна уља (кл.3.);
 медицинске шајеве те дијететске намирнице и супстанце прилагпђене медицинскпј
упптреби (кл. 5.);
 дијететске дпдатке исхрани (кл. 5.);
 храну за бебе (кл. 5.);
 квасац за медицинске сврхе (кл.5.), квасац за исхрану живптиоа (кл.31.);
 млијешне напитке са укуспм кафе, какаа, шпкпладе или шаја (кл.29.);
 супе, бујпне (кл.29.);
 сирпве житарице (кл. 31.);
 свјеже зашинскп биље (кл.31.);
 храну за живптиое (кл. 31.).

Класа 31









Сирпви и непрерађени ппљппривредни, аквакултурни, хпртикултурни и щумарски
прпизвпди;
сирпве и непрерађене житарице и сјеме;
свјеже впће и ппврће, свјеже зашинскп биље;
прирпдне биљке и цвијеће;
цвјетне лукпвице, саднице и сјеме за садоу;
живе живптиое;
храна и пиће за живптиое;
слад.
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Класа 31 - Објашњење
Класпм 31. пбухваћени су углавнпм плпдпви земље и мпрски плпдпви кпји нису били
ппдвргнути никаквпј припреми ради кпнзумације, живе живптиое и биљке, кап и храна за
живптиое.

Ова класа обухвата, нарочито:
 непрерађене житарице;
 свјеже впће и ппврће, шак и накпн праоа или прекриваоа впскпм;
 пстатке биљака;
 непрерађене алге;
 непбрађенп сирпвп дрвп;
 пплпђена јаја за узгпј;
 свјеже гљиве и тартуфе;
 ппдлпге за живптиое, на примјер, мирисни пијесак, папир ппсут пијескпм за кућне
љубимце.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 културе микрппрганизма и пијавице за медицинске сврхе (кл. 5.);
 дијететске дпдатке за живптиое и медицинску храну за живптиое (кл.5.)
 пплупбрађенп дрвп (кл. 19.);
 умјетне мамце за рибплпв (кл. 28.);
 рижу (кл. 30.);
 духан (кл.34.).

Класа 32







Пивп;
безалкпхплни напици;
минералне и спдне впде;
впћни напици и впћни спкпви;
сирупи и други безалкпхплни препарати за прпизвпдоу пића.

Класа 32 - Објашњење
Класпм 32. пбухваћени су углавнпм безалкпхплни напици и пивп.
Ова класа обухвата, нарочито:
 безалкпхплна пића;
 псвјежавајућа безалкпхплна пића;
 напитке на бази риже и спје, кпји нису замјена за млијекп;
 енергетска пића, изптпнике, напитке за сппртисте пбпгаћене прптеинима;
 безалкпхплне впћне екстракте и впћне екстракте за прављеое напитака.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 арпме за пића кпје су етеришна уља (кл.3.) или пне кпје нису етеришна уља (кл.30.);
 дијететске напитке прилагпђене за медицинске сврхе (кл.5.);
 млијешне напитке у кпјима млијекп препвладава, милк щејк (кл.29.);
 замјене за млијекп, на примјер, бадемпвп млијекп, кпкпспвп млијекп, млијекп пд
кикирикија, рижинп млијекп, спјинп млијекп (кл.29.);
 лимунпв спк за упптребу у кулинарству, спк пд парадајза за кухаое (кл.29.);
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напитке са кафпм, какапм, шпкпладпм или шајем (кл. 30.);
напитке за кућне љубимце (кл.31.);
алкпхплна пића, псим пива (кл.33.).

Класа 33



Алкпхплна пића, псим пива;
алкпхплни препарати за прављеое напитака.

Класа 33 - Објашњење
Класпм 33. пбухваћени су углавнпм алкпхплна пића, есенције и алкпхплни екстракти.
Ова класа обухвата, нарочито:
 вина, ппјашана вина;
 јабукпвашу, крущкпвашу;
 жестпка пића, ликере;
 алкпхплне есенције, алкпхплне впћне екстракте, битере [гпрка алкпхплна пића].
Ова класа не обухвата, нарочито:
 медицинске напитке (кл. 5.);
 безалкпхплне напитке (кл. 32.);
 пива (кл.32.);
 безалкпхплне мјещавине кпје се кпристе за прављеое алкпхплних пића, на примјер,
псвјежавајућа алкпхплна пића, спда впду (кл.32.).

Класа 34






Духан и замјена за духан;
цигарете и цигаре;
електрпнске цигарете и прални ваппризатпри за пущаше;
артикли за пущаше;
щибице.

Класа 34 - Објашњење
Класпм 34. пбухваћени су углавнпм духан и прпизвпди кпји се кпристе за пущеое, кап и
пдређени дпдатни прибпр и пакпваоа за оихпву упптребу.
Ова класа обухвата, нарочито:
 замјену за духан, за немедицинске сврхе;
 арпме, кпје нису етеришна уља, за упптребу у електрпнским цигаретама, пралним
ваппризатприма за пущаше;
 траве за пущеое
 бурмут (духан за щмркаое);
 пдређене дпдатке и пакпваоа кпја се пднпсе на упптребу духана и прибпр за пущеое,
на примјер, упаљаше за пущаше, пепељаре за пущаше, ппсуде за духан, кутије за бурмут,
хумидпре (кутије за цигаре ппремљене пвлаживашем).
Ова класа не обухвата, нарочито:
 цигарете без духана, за медицинске сврхе (кл. 5.);
 батерије и пуоаше за електрпнске цигарете (кл.9.);
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пепељаре за аутпмпбиле (кл.12.).






Оглащаваое;
впђеое ппслпва;
ппслпвнп управљаое;
канцеларијски ппслпви.

Класа 35

Класа 35 - Објашњење
Класпм 35. су углавнпм пбухваћене услуге кпје пружају пспбе или прганизације првенственп с
циљем:
1. ппмпћи у раду или управљаоу кпмерцијалним предузећима, или
2. ппмпћи у управљаоу ппслпвима или кпмерцијалним функцијама индустријских или
кпмерцијалних предузећа,
кап и услуге кпје пружају рекламне устанпве кпје се нарпшитп баве саппщтеоима за јавнпст,
изјавама или најавама путем свих средстава јавнпг инфпрмисаоа у вези са свим врстама
рпба и услуга.
Ова класа обухвата, нарочито:
 групираое разних рпба (искљушујући оихпв пријевпз) за рашун трећих лица,
пмпгућавајући на тај нашин пптрпщашима лакще разгледаваое и куппвину тих рпба;
такве услуге мпгу пружати малппрпдајни пбјекти, тргпвине на великп, путем аутпмата за
прпдају, путем прпдајних каталпга, ппщтпм или електрпнским путем, на примјер путем
интернетских страница или путем телевизијске прпдаје;
 услуге кпје се састпје пд регистрације, пријеписа, састављаоа или систематизације
писаних саппщтеоа и записа, кап и састављаоа математишких или статистишких
ппдатака;
 услуге рекламних агенција и услуге кап щтп су дистрибуција прпспеката, директнп или
ппщтпм, или дистрибуција узпрака. Ова класа се мпже пднпсити и на рекламираое у
вези са другим услугама, кап щтп су пне кпје се пднпсе на банкарске зајмпве или
рекламираое путем радија.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 услуге кап щтп су прпцјене и извјещтаји инжиоера кпји се не пднпсе директнп на рад
или управљаое ппслпвима у кпмерцијалним или индустријским предузећима (види
пппис услуга).

Класа 36





Осигураое;
финансијски ппслпви;
мпнетарни ппслпви;
ппслпви са некретнинама.

Класа 36 - Објашњење
Класпм 35. су углавнпм пбухваћене услуге у финансијским и мпнетарним ппслпвима кап и
услуге у вези са угпвприма п псигураоу сваке врсте.
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге у вези са финансијским или мпнетарним ппслпвима, укљушујући сљедеће:
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1. услуге свих банкарских устанпва или институција ппвезаних са оима, кап щтп су услуге
тргпвашких ппсредника (брпкера) или услуге клиринга;
2. услуге кредитних институција, псим банака, кап щтп су кппперативна кредитна
удружеоа (задруге), индивидуална финансијска друщтва, зајмпдавци, итд.;
3. услуге инвестицијских фпндпва хплдинг кпмпанија;
4. услуге ппсредника (брпкера) кпји се баве дипницама и импвинпм;
5. услуге ппвезане са мпнетарним ппслпвима кпји се пбављају ппсредствпм ппвјереника;
6. услуге у вези издаваоа путнишких шекпва и кредитних писама;
 финансијски лизинг;
 услуге управитеља некретнина тј. услуге изнајмљиваоа или прпцјене или финансираоа;
 услуге у вези са псигураоем, кап щтп су услуге агената или ппсредника кпји се баве
псигураоем, услуге пружене псигураницима и услуге угпвараоа псигураоа.

Класа 37




Изградоа грађевина;
ппправљаое;
услуге инсталираоа (ппстављаоа).

Класа 37 - Објашњење
Класпм 37. су пбухваћене углавнпм услуге извпђаша или ппдизвпђаша у пбласти изградое или
прпизвпдое трајних грађевина, кап и услуге пспба или прганизација кпје се баве
рестаурацијпм пбјеката или оихпвп пшуваое без мијеоаоа оихпвих физишких или хемијских
свпјстава.
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге кпје се пднпсе на изградоу зграда, путева, мпстпва, брана или далекпвпда и
услуге специјализпваних предузећа у ппљу изградое, кап щтп су услуге мплера,
впдпинсталатера, инсталатера гријаоа или крпвпппкриваша;
 ппмпћне грађевинске услуге кап щтп је инспекција грађевинских прпјеката;
 услуге брпдпградое;
 услуге изнајмљиваоа алата или грађевинскпг материјала;
 услуге ппправака, тј. услуге пбнављаоа билп кпјег пбјекта накпн упптребе, пщтећеоа,
унищтеоа или дјелпмишнпг унищтеоа (рестаурација ппстпјеће зграде или некпг другпг
пбјекта кпји је ппстап неисправан и оихпвп враћаое у првпбитнп стаое);
 разлишите врсте ппправака, кап щтп су пне у пбласти електрике, намјещтаја,
инструмената, алата, итд.;
 услуге пдржаваоа кпјима је циљ дпвпђеое пбјеката у оихпвп првпбитнп стаое без
мијеоаоа иједнпг пд оихпвих свпјстава (ради разликпваоа између пве класе и класе
40. ппгледај пбјащоеоа класе 40.).
Ова класа не обухвата, нарочито:
 услуге складищтеоа рпба кап щтп је пдјећа или впзила (кл. 39.);
 услуге везане уз бпјеое тканине или пдјеће (кл. 40.).

Класа 38


Телекпмуникације.

Класа 38 - Објашњење
Класпм 38. су пбухваћене углавнпм услуге кпје пмпгућавају најмаое једнпј пспби да
кпмуницира са другпм ппмпћу псјетилнпг средства. Такве услуге укљушују:
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1. пмпгућаваое разгпвпра једне пспбе са другпм,
2. пренпс ппрука пд једне пспбе према другпј, и
3. усппстављаое усмене или визуелне кпмуникације међу пспбама (радип и телевизија).
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге кпје се састпје углавнпм пд емитпваоа радип или телевизијских прпграма.
Ова класа не обухвата, нарочито:
- услуге пглащаваоа путем радија (кл. 35.);
- услуге телефпнскпг маркетинга (телемаркетинга) (кл.35.).

Класа 39




Превпз;
пакпваое и складищтеое рпба;
прганизпваое путпваоа.

Класа 39 - Објашњење
Класпм 39. су пбухваћене углавнпм услуге превпза људи, живптиоа или рпба пд једнпг мјеста
на другп (жељезницпм, путевима, впдпм, ваздухпм или цјевпвпдима) и услуге кпје су
неппхпднп ппвезане са таквим превпзпм кап и услуге кпје се пднпсе на складищтеое рпба у
складищтима или другим пбјектима у сврху оихпвпг пшуваоа или защтите.
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге кпје пружају кпмпаније кпје управљају станицама, мпстпвима, трајектима за
впзпве, итд., кпјима се кпристи пријевпзник;
 услуге у вези са изнајмљиваоем превпзних средстава;
 услуге у вези са ппмпрским тегљашима, истпварпм, функципнисаоем лука и
пристанищта те спащаваое брпдских плупина и оихпвпг терета;
 услуге пакпваоа и спртираоа рпба прије птпреме;
 услуге у вези пбавјещтаваоа п путпваоима или пријевпзу рпбе кпје пружају ппсредници
и туристишке агенције, инфпрмисаое п цијенама, впзнпм реду и нашинима превпза;
 услуге у вези са кпнтрплпм впзила или рпба прије трансппрта.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 услуге у вези рекламираоа пријевпзних предузећа кап щтп је дистрибуција прпспеката
или рекламираое на радију (кл.35.);
 услуге у вези са издаваоем путнишких шекпва или кредитних писама пд стране
ппсредника или путнишких агенција (кл.36.);




услуге кпје се пднпсе на псигураое (ппслпвнп, пд ппжара или живптнп) тпкпм превпза
људи или рпба (кл.36.);
услуге пдржаваоа или ппправка впзила, кап ни пдржаваое или ппправак пбјеката
ппвезаних са превпзпм пспба или рпба (кл.37.);
услуге у вези са резервацијпм хптелских спба пд стране туристишких агенција или
ппсредника (кл.43.).

Класа 40


Обрада материјала.
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Класа 40 - Објашњење
Класпм 40. су пбухваћене углавнпм услуге кпје нису пбухваћене другим класама, а пбухватају
механишку или хемијску пбраду, преинаку или прпизвпдоу анпрганских или прганских
супстанци или предмета, укљушујући услуге израде пп наручби.
За пптребе класификације, прпизвпдоа или израда прпизвпда сматра се услугпм самп у
слушајевима када је ушиоена за рашун другпг лица пп оегпвпј наручби и спецификацији.
Акп се прпизвпдоа или израда не врщи да испуни наручбу за прпизвпде кпји испуоавају
ппсебне пптребе, захтјеве или спецификације купаца, пнда је пна генералнп сппредна у пднпсу
на примарну привредну дјелатнпст прпизвпђаша или рпбе у прпмету.
Акп је супстанца или пбјект стављена у прпмет за трећа лица пд стране лица кпје их је пбрадилп,
прерадилп или прпизвелп, тада се та активнпст генералнп неће сматрати услугпм.
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге кпје се пднпсе на преинаку предмета или твари те сваки прпцес кпји укљушује
прпмјену оихпвих пснпвних свпјстава (на примјер, бпјеое пдјеће); збпг тпга је
пдржаваое, иакп је пбишнп пбухваћенп класпм 37., укљушенп у класу 40. акп за
ппсљедицу има такву прпмјену (на примјер, хрпмираое браника на впзилима);
 услуге пбраде материјала кпје се пбављају тпкпм прпизвпдое билп кпје твари или
предмета псим грађевина; на примјер, услуге кпје укљушују резаое, пбликпваое,
пплираое стругаоем или пблагаое металпм;
 прпизвпдоа рпба пп наручби пп захтјевима и спецификацијама трећих лица (имати у
виду да пдређени завпди захтијевају да се назнаше рпбе кпје се прпизвпде), на примјер,
израда аутпмпбила пп наручби.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 услуге ппправака (кл. 37.).
 пдређене услуге пп наручби, на примјер, фарбаое аутпмпбила пп наручби (кл. 37).

Класа 41





Образпваое;
пбука;
разпнпда;
сппртске и културне активнпсти.

Класа 41 - Објашњење
Класпм 41. су пбухваћене углавнпм услуге пспба или устанпва кпје се баве развпјем менталних
сппспбнпсти пспба или живптиоа, кап и услуге намијеоене да забаве или да привуку пажоу.

Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге кпје се састпје пд билп кпјег пблика пбразпваоа пспба или тренинга живптиоа;
 услуге кпје имају за циљ забаву, разпнпду или рекреацију људи;
 представљаое визуелне умјетнпсти или коижевних дјела јавнпсти у пбразпвне или
културне сврхе.

Класа 42




Наушне и технплпщке услуге и истраживаое и прпјектпваое кпји се на оих пднпсе;
услуге индустријских анализа и истраживаоа;
прпјектпваое и развпј рашунарскпг хардвера и спфтвера.
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Класа 42 - Објашњење
Класпм 42. су пбухваћене углавнпм услуге кпје пружају пспбе, ппјединашнп или заједнишки, у
вези са тепретским и практишним видпвима слпжених ппдрушја дјелатнпсти; такве услуге
пружају представници занимаоа кап щтп су хемишари, физишари, инжиоери,
инфпрматишари, итд.
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге инжиоера и наушника кпји се баве прпцјенама, предвиђаоима, истраживаоем и
израдпм извјещтаја у ппљима науке и технплпгије (укљушујући технплпщкп савјетпваое);
 рашунарске и технплпщке услуге за пбезбјеђиваое рашунарских ппдатака и лишних и
финансијских инфпрмација и за пткриваое непвлащтенпг приступа ппдацима и
инфпрмацијама;
 услуге наушнпг истраживаоа за медицинске сврхе.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 услуге ппслпвнпг истраживаоа и прпцјене (кл. 35.);
 услуге пбраде текста и управљаое рашунарским фајлпвима (кл. 35.);
 финансијске и фискалне прпцјене (кл. 36.);
 вађеое руда и нафте (кл. 37.);
 услуге ппстављаоа и ппправак рашунара (хардвер) (кл. 37.);
 услуге кпје пружају представници занимаоа кап щтп су дпктпри, ветеринари,
психпаналитишари (кл. 44.);
 услуге медицинских третмана (кл. 44.);
 прпјектпваое вртпва (кл. 44.);
 правне услуге (кл. 45.).

Класа 43



Услуге пружаоа хране и пића;
привремени смјещтај.

Класа 43 - Објашњење
Класпм 43. су пбухваћене углавнпм услуге кпје пружају пспбе или предузећа шији је циљ
припремаое хране и пића за пптрпщоу кап и услуге шији је циљ пружаое смјещтаја и исхране
у хптелима, пансипнима или другим пбјектима кпји пбезбјеђују привремени смјещтај.
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге резервације смјещтаја за путнике кпје пружају путнишке агенције или ппсредници;
 услуге смјещтаја за живптиое.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 услуге изнајмљиваоа некретнина кап щтп су куће, станпви, итд., за сталну упптребу (кл.
36.);
 услуге прганизпваоа путпваоа кпје пружају туристишке агенције (кл. 39.);
 услуге кпнзервираоа хране и пића (кл. 40.);
 услуге дискптека (кл. 41.);
 услуге интерната (кл. 41.);
 услуге устанпва за пдмпр и ппправак (кл. 44.).
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Класа 44





Медицинске услуге;
ветеринарске услуге;
хигијенске и кпзметишке услуге за људе и живптиое;
ппљппривредне, хпртикултурне и щумарске услуге.

Класа 44 - Објашњење
Класпм 44. су пбухваћене углавнпм услуге медицинске оеге, хигијенске и кпзметишке оеге кпје
пружају пспбе или устанпве људима или живптиоама; тп такпђе укљушује услуге у ппљима
ппљппривреде, хпртикултуре и щумарства.
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге медицинских анализа кпје се пднпсе на лијешеое пспба (кап щтп су рендгенска
испитиваоа и узимаое узпрака крви);
 услуге умјетне пплпдое;
 савјетпваое у ппдрушју фармације;
 узгпј живптиоа;
 услуге узгпја биљака кап щтп је вртларствп;
 услуге у вези са цвјетнпм умјетнпщћу кап щтп је израда цвјетних аранжмана кап и
прпјектпваое вртпва.
Ова класа не обухвата, нарочито:
 унищтаваое щтетпшина, кпје се не пднпсе на ппљппривреду, аквакултуру, хпртикултуру
и щумарствп (кл. 37.);
 услуге ппстављаоа и ппправке система за навпдоаваое (кл. 37.);
 трансппрт амбулантним впзилима (кл. 39.);
 услуге клаоа и препарираоа живптиоа (кл. 40.);
 сјешу и пбраду дрвета (кл. 40);
 услуге дресираоа живптиоа (кл. 41.);
 услуге теретана (кл. 41.);
 услуге наушнпг истраживаоа у медицинске сврхе (кл. 42.);
 смјещтај живптиоа (кл. 43.);
 дпмпве за старије пспбе (кл. 43.).

Класа 45




Правне услуге;
услуге пбезбјеђеоа ради физишке защтите импвине и пспба;
лишне и друщтвене услуге кпје пружају треће пспбе са циљем задпвпљаваоа пптреба
ппјединаца.

Класа 45 - Објашњење
Ова класа обухвата, нарочито:
 услуге кпје пружају правници, правни савјетници и адвпкати ппјединцима или групама
ппјединаца, прганизацијама или предузећима;
 услуге прпвпђеоа истрага и праћеоа кпје се пднпсе на физишку сигурнпст пспба и
защтиту материјалне импвине;
 услуге пружене ппјединцима у вези са друщтвеним дпгађајима кап щтп су услуге пратое
у друщтву, услуге брашних агенција, ппгребне услуге.
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Ова класа не обухвата, нарочито:
 прпфесипналне услуге даваоа директне ппмпћи у ппслпваоу или функципнисаоу
кпмерцијалних предузећа (кл. 35.);
 услуге кпје се пднпсе на финансијске или мпнетарне ппслпве и услуге псигураоа (кл.
36.);
 пратоу путника (кл. 39.);
 сигурнпсни превпз (кл. 39.);
 услуге кпје се састпје пд свих пблика пбразпваоа пспба (кл. 41.);
 наступе пјеваша или плесаша (кл. 41.);
 услуге рашунарскпг прпграмираоа ради защтите спфтвера (кл. 42.);
 кпнсултантске услуге у пбласти рашунарске и интернет сигурнпсти и услуге енкрипције
ппдатака (кл.42);
 услуге кпје пбезбјеђују трећа лица у пружаоу медицинске, хигијенске или кпзметишке
оеге за људе или живптиое (кл. 44.);
 неке услуге изнајмљиваоа (види пппис услуга и ппщту наппмену (б) кпја се пднпси на
класификацију услуга).
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