МЕЂУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА РОБА И УСЛУГА
Ничански аранжман
(X издање Ничанске класификације)
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Ознаке роба и услуга које се појављују у овде приложеној Листи класа су опште
ознаке које се односе на подручја којима, начелно, робе и услуге припадају. Да би се
потврдило тачно сврставање сваког појединачног производа или услуге, треба проверити
потпуно издање Међународне класификације роба и услуга које садржи попис
појединачних роба и услуга (Алфабетску листу), и доступно је на сајту Светске
организације за заштиту интелектуалне својине:
www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КЛАСИФИКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА
Ако производ не може бити класификован према приложеној Листи класа,
објашњењима уз одређену класу, или Алфабетској листи, треба применити следеће
препоруке и критеријуме:
а) готови производи начелно се класификују у складу са њиховом функцијом или наменом.
Ако функција или намена готовог производа није наведена у Листи класа, крајњи
производи се класификују према поређењу са сличним готовим производом. Ако се ово не
може применити, следећи критеријум је материјал од кога је производ направљен или
начин коришћења;
б) готови производи који су целина а садрже више предмета који имају вишеструку
примену (нпр.: радио са уграђеним сатом), могу бити класификовани у све класе које
одговарају њиховој намени, а ако се ови критеријуми не могу применити, користиће се
критеријуми из тачке а);
в) сирови материјали, непрерађени или полупрерађени, класификују се начелно према
врсти материјала који садрже;
г) производ који је намењен да буде део другог производа у принципу се класификује у
исту класу као и главни производ, под условом да се тај производ, који је намењен да буде
део другог производа, не може нормално употребити и у друге сврхе. У свим осталим
случајевима примењује се критеријум из тачке а);
д) када се производи, готови или полупрерађени, класификују према материјалу од кога су
направљени, а направљени су од различитих материјала, класификоваће се, у принципу,
према материјалу који преовлађује;
ђ) кутије прилагођене производима које треба да садрже (футроле, навлаке), у принципу се
класификују у исту класу као и ти производи.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КЛАСИФИКОВАЊЕ УСЛУГА
Уколико се услуге не могу класификовати према наведеној Листи класа,
објашњењима уз одређену класу или Алфабетској листи, треба примењивати следеће
препоруке и критеријуме:
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a) Услуге су начелно класификоване у област активности наведених у наслову одређене
класе везане за услуге, као и према објашњењима уз ту класу, а уколико нису
прецизиране, класификују се према аналогији са осталим сличним услугама у
класификацији.
б) Услуге изнајмљивања се у принципу класификују у ону класу у којој се налази услуга
на коју се односи изнајмљивање објекта (нпр. изнајмљивање телефона у класи 38).
Услуге лизинга су аналогне услугама изнајмљивања и стога требају бити
класификоване на исти начин. Међутим, финансијски лизинг се класификује у класу 36
као финансијска услуга.
в) Услуге које се састоје у давању савета, информисања или консултација, у принципу се
класификују у исте класе као и услуге које су предмет савета, информисања или
консултација, нпр. консултације везане за транспорт - кл. 39, консултације везане за
управљање - кл. 35, консултације везане за финансије - кл. 36, консултације везане за
негу лепоте - кл. 44. Давање савета, информација или консултација електронским
путем (нпр. телефоном, рачунаром) нема утицаја на начин класификовања ових услуга.
г) Услуге које су пружају у оквиру франшизинга у принципу се класификују у исту класу
као и конкретне услуге које пружа франшизер (нпр. пословно саветовање у вези са
франшизингом – кл. 35, финансијске услуге у вези са франшизом – кл. 36, правне
услуге у вези са франшизом – кл. 45).
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ЛИСТА КЛАСА, СА ОБЈАШЊЕЊИМА
Напомена: Приликом подношења пријаве жига, у списку роба и услуга не треба користити
термине обухвата и не обухвата.
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА
Класа 1
Хемијски производи који се употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди, хортикултури и шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне материје;
ђубрива;
смеше за гашење ватре;
препарати за каљење и заваривање;
хемијске супстанце за очување намирница;
материје за штављење;
лепљиве супстанце које се употребљавају у индустрији.
Објашњење:
Класа 1 обухвата углавном хемијске производе који се употребљавају у индустрији, науци
и пољопривреди, укључујући и оне који служе за прављење производа који припадају
другим класама.
Обухвата:
− мешавине наведених материја;
− соли за конзервирање које се не употребљавају за очување намирница.
− одређене адитиве у индустрији хране (у разним класама).
Не обухвата::
− сирове природне смоле (кл. 2);
− хемијске производе за употребу у медицини (кл. 5);
− фунгициде, хербициде и препарате за уништавање штеточина (кл. 5);
− лепљиве материје за канцеларијску употребу или у домаћинству (кл. 16);
− соли за очување намирница (кл. 30);
− сламне застираче (покривач за хумус) (кл. 31).
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Класа 2
Боје, фирнајзи, лакови;
средства за заштиту од рђе и труљења дрвета;
материје за бојење;
средства за нагризање;
сирове природне смоле;
метали у облику листова и праха за сликаре, декоратере, штампаре и уметнике.
Објашњење
Класа 2 обухвата углавном боје, материје за бојење и препарате који се користе за заштиту
од корозије.
Обухвата:
− боје, фирнајзе и лакове за употребу у индустрији, ручним радовима или уметности;
− боје за одећу;
− боје за храну и пића.
Не обухвата:
− непрерађене вештачке смоле (кл. 1);
− плавила за рубље (кл. 3);
− козметичке боје (кл. 3);
− кутије за боје (производи који се користе у школству) (кл. 16);
− изолационе боје и премазе (кл. 17).
Класа 3
Средства за бељење и друге супстанце за употребу у перионицама;
препарати за чишћење, полирање, рибање и нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за косу;
пасте за зубе.
Објашњење
Класа 3 обухвата углавном средства за чишћење и тоалетне производе.
Обухвата:
− дезодорансе за људе или за животиње (парфимерија);
− производе за освежавање (парфемисање) просторија;
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− санитарне производе који су тоалетни производи.
Не обухвата::
− хемикалије за чишћење оџака (кл. 1);
− препарате за одмашћивање који се користе у процесу производње (кл. 1);
− дезодорансе који нису за људе и животиње (кл. 5);
− камење за оштрење и млевење као ручни алат (кл. 8).
Класа 4
Индустријска уља и масти;
мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање прашине;
горива (укључујући моторна течна горива) и материје за осветљавање;
свеће и фитиљи за осветљавање.
Објашњење
Класа 4 обухвата углавном индустријска уља и масти, горива и материје за осветљавање.
Не обухвата:
− одређена специјална уља и масти (у разним класама).
Класа 5
Фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни производи за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у медицини или ветеринарску
употребу, храна за бебе;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства;
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
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Објашњење
Класа 5 обухвата углавном фармацеутске и друге препарате за медицинску или
ветеринарску употребу.
Обухвата:
− санитарне препарате за личну хигијену, осим тоалетних;
− дезодорансе који нису за људе или животиње;
− дијететске додатке, намењене допуни нормалне исхране или ради побољшања здравља;
− замену оброка, дијететску храну и напитке, прилагођене за медицинску или
ветеринарску употребу;
− цигарете без дувана за медицинске сврхе.
Не обухвата:
− санитарне препарате који су тоалетни производи (кл. 3);
− дезодорансе за људе или животиње (кл. 3);
− потпорне завоје (кл. 10);
− замену оброка, дијететску храну и напитке који нису намењени за медицинску или
ветеринарску употребу (кл. 29, 30, 31, 32 или 33).
Класа 6
Обични метали и њихове легуре;
метални грађевински материјали;
металне преносиве конструкције;
материјали од метала за железничке шине;
неелектрични каблови и жице од обичног метала;
браварски производи, мали метални гвожђарски производи;
цевчице и цеви од метала;
сефови;
производи од обичних метала који нису укључени у друге класе;
руде.
Објашњење
Класа 6 обухвата углавном нековане и делимично коване обичне метале, као и једноставне
производе израђене од њих.
Не обухвата:
− боксит (кл. 1);
− живу, антимон, алкалне и алкално-земљане метале (кл. 1);
− метале у фолијама или праху за сликаре, декоратере, штампаре и уметнике (кл. 2).
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Класа 7
Машине и машински алати;
мотори и погонске машине (осим за сувоземна возила);
машинске спојнице и трансмисиони елементи (осим за сувоземна возила);
пољопривредне справе осим оних којима се ручно управља;
инкубатори за јаја;
аутоматске машине за продају.
Објашњење
Класа 7 обухвата углавном машине, машинске алате, моторе и машине.
Обухвата:
− делове мотора и машина (свих врста);
− електричне машине и апарате за чишћење.
Не обухвата:
− специјалне машине и машинске алате (налазе се у другим класама);
− ручне алате и справе којима се ручно управља (кл. 8);
− моторе и машине за копнена возила (кл. 12).
Класа 8
Ручни алати и справе (којима се ручно управља);
прибор за јело;
хладно оружје;
жилети.
Објашњење
Класа 8 обухвата углавном справе којима се ручно управља, који се користе као алати у
одговарајућим професијама.
Обухвата:
− сечива – ножеве и прибор за јело од драгоцених метала;
− електричне бријаче и шишаче (ручне направе).
Не обухвата:
− специјалне инструменте (налазе се у другим класама);
− машинске алате и оруђе које покреће мотор (кл. 7);
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− хируршке секаче (кл. 10);
− хладно оружје као оружје (кл. 13);
− ножеве за хартију (кл. 16);
− прибор за мачевање (кл. 28).
Класа 9
Апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и наставу;
апарати и инструменти за провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије;
апарати за снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи података;
механизми за апарате који се покрећу новцем или жетоном;
регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду података, рачунари;
рачунарски софтвер;
апарати за гашење пожара.
Објашњење
Обухвата:
− апарате и инструменте за научна испитивања у лабораторијама;
− апарате и инструменте за контролу бродова, као и апарате и инструменте за вршење
преноса и развода;
− угломере;
− канцеларијске машине са перфорираним картицама;
− све компјутерске програме и софтвере без обзира на њихове носаче за снимање или
начин дифузије, софтвер снимљен на магнетним носачима података или учитан са
удаљене рачунарске мреже.
Не обухвата:
− следеће електричне апарате и инструменте:
(a) електромеханичке апарате за кухињу (резалице и миксере за храну, воћне пресе,
електричне млинове за кафу, итд.) и неке друге апарате и инструменте које покреће
електрични мотор (кл. 7);
(б) апарате за пумпање или дозирање горива (кл. 7);
(в) електричне бријаче и шишаче (ручне направе) и пегле (кл. 8);
(г) електричне апарате за загревање простора или течности, за кување, вентилацију, итд.
(кл.11);
(д) електричне четкице за зубе и електричне чешљеве (кл. 21);
− часовнике и сатове и друге инструменте за мерење времена (кл. 14);
− контролне сатове (кл. 14);
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− апарате за забаву и игру прилагођене за употребу са спољним екраном или монитором
(кл. 28).
Класа 10
Хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски апарати и инструменти; вештачки удови,
очи и зуби;
ортопедски артикли;
хируршки материјали за зашивање.
Објашњење
Класа 10 обухвата углавном медицинске апарате, инструменте и артикле.
Обухвата:
− специјалан намештај за медицинску употребу;
− хигијенске гумене производе;
− потпорне завоје.
Класа 11
Апарати за осветљавање, грејање, производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Објашњење
Обухвата:
− еркондишн апарате;
− грејаче кревета, посуде за топлу воду, бојлере, електричне или неелектричне;
− електрично грејане јастуке и ћебад, који нису за медицинску употребу;
− електричне казане;
− електричне справе за кување.
Не обухвата:
− апарате за производњу паре (као делове машина) (кл. 7);
− електрично грејану одећу (кл. 9).

Класа 12
Возила;
апарати за кретање по земљи, ваздуху или води.
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Објашњење
Обухвата:
− моторе и машине за копнена возила;
− машинске спојнице и трансмисионе елементе за копнена возила;
− возила на ваздушни јастук.
Не обухвата:
− поједине делове возила (у различитим су класама);
− метални материјал за железнице (кл. 6);
− моторе и машине, машинске спојнице и трансмисионе елементе који нису за копнена
возила (кл. 7);
− делове машина и мотора свих врста (кл. 7).
Класа 13
Ватрено оружје;
муниција и пројектили;
експлозиви;
средства за ватромет.
Објашњење
Класа 13 обухвата углавном ватрена оружја и пиротехничке производе.
Не обухвата:
− шибице (кл. 34).
Класа 14
Драгоцени метали и њихове легуре и производи од драгоцених метала или са превлаком од
њих, који нису укључени у друге класе;
накит, драго камење;
часовничарски и хронометријски инструменти.
Објашњење
Класа 14 обухвата углавном драгоцене метале, производе од драгоцених метала који нису
укључени у друге класе, уопштено накит, часовнике и сатове.
Обухвата:
− накит (имитације накита и накит од племенитих метала и драгуље);
− дугмад за манжетне, игле за кравате.
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Не обухвата:
− производе од племенитих метала класификоване према њиховој функцији или сврси, као
на пример: метале у облику листова и праха за сликаре, декоратере, штампаре и
уметнике (кл. 2), амалгаме од злата за зубарство (кл. 5), есцајг (кл. 8), електричне
контакте (кл. 9), пера од злата (кл. 16), чајнике (кл. 21), златни и сребрни вез (кл. 26),
кутије за цигарете (кл. 34);
− уметничкe предметe који нису од племенитих метала (класификују се према материјалу
од кога се састоје).
Класа 15
Музички инструменти.
Објашњење
Обухвата:
− механичке клавире и њихове делове;
− музичке кутије;
− електричне и електронске музичке инструменте.
Не обухвата:
− апарате за снимање, пренос, обраду, појачавање и репродуковање звука (кл. 9).
Класа 16
Хартија, картон и производи од њих, који нису укључени у друге класе;
штампане ствари;
књиговезачки материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал;
лепкови за канцеларијске и кућне потребе;
уметнички материјали;
кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев намештаја);
материјали за обуку и наставу (изузев апарата);
пластични материјал за паковање (који није укључен у друге класе);
штампарска слова;
клишеи.
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Објашњење
Класа 16 обухвата углавном папир, производе који се праве од овог материјала и прибор за
канцеларије.
Обухвата:
− ножеве за папир;
− апарате за копирање;
− пластичне фолије, торбе, вреће за увијање и паковање.
Не обухвата:
− одређене производе направљене од папира и картона (видети у другим класама);
− боје (кл. 2);
− ручне алате за уметнике ( нпр. лопатице, шпахтле, длета за вајаре) (кл. 8);
Класа 17
Гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и производи направљени од ових материјала који
нису укључени у друге класе;
полупрерађени пластични производи који се користе у производњи;
материјали за непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви.
Објашњење
Класа 17 обухвата углавном електричне, термичке и звучно изолационе материјале и
пластику који се користе у производњи у облику плоча, блокова и цеви.
Обухвата:
− материјале од гуме за регенерацију пнеуматика;
− материјале за пуњење и пресвлачење од гуме или пластике;
− пловеће баријере против загађења.
Класа 18
Кожа и имитација коже, производи израђени од ових материјала који нису укључени у
друге класе;
животињска кожа, крзно;
кофери и путне торбе;
кишобрани и сунцобрани;
штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема.
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Објашњење
Класа 18 обухвата углавном кожу, имитацију коже, производе за путовања који нису
обухваћени другим класама и седларску опрему.
Не обухвата:
− одећу, обућу и покривала за главу (кл. 25).

Класа 19
Грађевински материјали (неметални);
чврсте неметалне цеви за градњу;
асфалт, катран и битумен (смола);
неметалне преносиве конструкције;
споменици, који нису од метала.
Објашњење
Класа 19 обухвата углавном грађевинске материјале који нису од метала.
Обухвата:
− полуобрађено дрво (нпр. греде, даске, панеле);
− фурнир;
− грађевинско стакло (нпр. подне плоче, стаклени цреп);
− гранулате стакла за обележавање путева;
− зидане поштанске сандучиће.
Не обухвата:
− цемент за спречавање протока воде и цементна заштитна средства (кл. 1);
− препарате отпорне нa ватру (кл. 1).
Класа 20
Намештај, огледала, оквири за слике;
производи (који нису обухваћени другим класама) од дрвета, плуте, трске, рогоза, врбовог
прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, седефа, морске пене и
замене свих ових материјала, или од пластике.
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Објашњење
Класа 20 обухвата углавном намештај и његове делове и пластичне производе који нису
обухваћени другим класама.
Обухвата:
− метални намештај и намештај за камповање;
− опрему за кревете (нпр. душеке, душеке са федерима, јастуке);
− огледала, украсна огледала на намештају и тоалетна огледала;
− неметалне регистарске таблице;
− поштанске сандучиће који нису од метала или зидани.
Не обухвата:
− специјалне типове огледала, класификоване према њиховој функцији или намени
(у разним класама);
− специјалан намештај за лабораторије (кл. 9);
− специјалан намештај за медицинску употребу (кл. 10);
− прекриваче за кревете (кл. 24);
− паперје (кл. 24).
Класа 21
Кућне или кухињске справе и посуде
чешљеви и сунђери;
четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки;
прибор за чишћење;
челична вуна;
непрерађено или полупрерађено стакло (осим стакла које се користи у грађевинарству);
стакларија, порцелан и грнчарија која није укључена у друге класе.
Објашњење
Класа 21 обухвата углавном мали, ручни прибор и апарате за кућну и кухињску употребу
као и тоалетну опрему, стакларију и производе од порцелана.
Обухвата:
− справе и посуде за кућну или кухињску употребу, на пример, мале кухињске справе,
кофе и тигање од метала, пластике или других материјала, мале ручне апарате за
млевење сецкање, пресовање, итд;
− електричне чешљеве;
− електричне четкице за зубе;
− подметаче за посуђе и подметаче за боце (посуђе).
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Не обухвата:
− производе направљене од стакла, порцелана и грнчарије (у разним класама);
− препарате за чишћење, сапуне, итд. (кл. 3);
− мале ручне апарате за сецкање, млевење, пресовање итд., који се покрећу струјом (кл. 7);
− бријаче и апарате за бријање, секаче (ручне), металне справе и прибор за маникире и
педикире (кл. 8);
− електричне апарате за кување (кл. 11);
− тоалетна огледала (кл. 20).
Класа 22
Ужад, канапи, мреже, шатори, надстрешнице од цираде, цираде, једра, вреће (џакови) и
торбе (које нису укључене у друге класе);
материјали за пуњење мадраца (осим од гуме или пластике);
сирове влакнасте текстилне материјале.
Објашњење
Класа 22 обухвата углавном ужад и цираде као фабрички производ, материјале за пуњење
мадраца и сирове влакнасте текстилне материјале.
Обухвата:
− конопце и канапе од природних или вештачких текстилних влакана, папира или
пластике.
Не обухвата:
− разне мреже, вреће и торбе (у разним класама);
− жице за музичке инструменте (кл. 15).
Класа 23
Пређа и конац, за текстилну употребу.
Класа 24
Текстил и текстилни производи који нису обухваћени другим класама;
прекривачи за кревете;
прекривачи за столове.
Објашњење
Класа 24 обухвата углавном текстил (комадна роба) и текстилне прекриваче за употребу у
домаћинству.
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Обухвата:
− папирну постељину за кревете.
Не обухвата:
− специјалне тканине (у разним класама);
− електрично грејану ћебад, за употребу у медицини (кл. 10) и која није за употребу у
медицини (кл. 11);
− столњаке за столове од папира (кл. 16);
− ћебад за коње (кл. 18).
Класа 25
Одећа, обућа, покривала за главу.
Објашњење
Не обухвата:
− одређену одећу и обућу за специјалну употребу (у разним класама).

Класа 26
Чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани;
дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће.
Објашњење
Класа 26 обухвата углавном кројачке артикле.
Обухвата:
− артикле који се користе у кројачке сврхе.
Не обухвата:
− посебне врсте кукица (видети у другим класама);
− посебне врсте игала (видети у другим класама);
− пређу и конац за текстилну употребу (кл. 23).
Класа 27
Теписи, асуре, простирке и отирачи, линолеум и други материјали за покривање подова;
прекривачи за зидове (нетекстилни).
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Објашњење
Класа 27 обухвата углавном производе намењене да буду додати као опрема за претходно
конструисане подове и зидове.
Не обухвата:
− дрвене подове (кл. 19).
Класа 28
Игре и играчке;
гимнастички и спортски артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке;
Објашњење
Обухвата:
− апарате за забаву и игру који се користе уз спољни екран или монитор;
− рибарски прибор;
− опрему за различите спортове и игре.
Не обухвата:
− свеће за новогодишње јелке (кл. 4);
− опрему за роњење (кл. 9);
− електричне лампе (венце) за новогодишње јелке (кл. 11);
− рибарске мреже (кл. 22);
− одећу за гимнастику и спортове (кл. 25);
− посластице и чоколадне декорације за новогодишњу јелку (кл. 30).
Класа 29
Месо, риба, живина и дивљач;
месне прерађевине;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће;
желеи, џемови, компоти;
јаја, млеко и млечни производи;
јестива уља и масти.
Објашњење
Класа 29 обухвата углавном прехрамбене производе животињског порекла, као и поврће и
друге хортикултурне производе који су припремљени за употребу или конзервисање.
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Обухвата:
− пића на бази млека (у којима млеко преовладава).
Не обухвата:
− одређене прехрамбене производе биљног порекла (у разним класама);
− храну за бебе (кл. 5);
− дијететску храну и супстанце прилагођене за употребу у медицини (кл. 5);
− дијететске додатке (додатке исхрани) (Кл. 5);
− преливе за салату (кл. 30),
− оплођена јаја за узгој (кл. 31);
− храну за животиње (кл. 31);
− живе животиње (кл. 31).
Класа 30
Кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач;
тапиока и саго;
брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице;
сладоледи;
шећер, мед, меласа;
квасац, прашак за пециво;
со;
сенф;
сирће, сосови (као додаци);
зачини;
лед.
Објашњење
Класа 30 обухвата углавном прехрамбене производе биљног порекла који су припремљени
за употребу или конзервисање, као и додатке за побољшање укуса хране.
Обухвата:
− напитке од кафе, какаоа, чоколаде или чаја;
− житарице припремљене за људску исхрану (нпр. овсене пахуљице и друге које се праве
од осталих житарица).
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Не обухвата::
− одређене прехрамбене производе биљног порекла (у разним класама);
− со за очување (конзервисање) која није за намирнице (кл. 1);
− медицинске чајеве и дијететску храну и супстанце прилагођене за медицинску употребу
(кл. 5);
− дијететске додатке (додатке исхрани) (кл. 5);
− храну за бебе (кл. 5);
− непрерађене житарице (кл. 31);
− храну за животиње (кл. 31).
Класа 31
Зрневље и пољопривредни, вртларски и шумарски производи који нису укључени у друге
класе;
живе животиње;
свеже воће и поврће;
семе;
природне биљке и цвеће;
храна за животиње;
слад.
Објашњење
Класа 31 обухвата углавном плодове земље који нису били предмет било какве припреме
ради потрошње, живе животиње и сирове биљке, као и храну за животиње.
Обухвата:
− сирово дрво;
− непрерађене житарице;
− оплођена јаја за узгој;
− мекушце и љускаре (живе).
Не обухвата:
− културе микро-организама и пијавице за медицинске сврхе (кл. 5);
− додатке исхрани за животиње (кл. 5);
− полупрерађено дрво (кл. 19);
− вештачке мамце за риболов (кл. 28);
− пиринач (кл. 30);
− дуван (кл. 34).
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Класа 32
Пиво;
минералне и содне воде и друга безалкохолна пића;
воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Објашњење
Класа 32 обухвата углавном безалкохолна пића, као и пиво.
Обухвата:
− безалкохолна пића.
Не обухвата:
− пића за медицинске сврхе (кл. 5);
− пића од млека (у којима млеко преовладава) (кл. 29);
− пића са кафом, какаом или чоколадом (кл. 30).

Класа 33
Алкохолна пића (изузев пива).
Објашњење
Не обухвата:
− медицинске напитке (кл. 5);
− безалкохолна пића (кл. 32).

Класа 34
Дуван;
артикли за пушаче;
шибице.
Објашњење
Ова класа укључује посебно:
− замену за дуван (није за употребу у медицини).
Ова класа не укључује посебно:
− цигарете без дувана, за медицинске сврхе (кл. 5).
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КЛАСИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Класа 35
Оглашавање;
вођење послова;
пословно управљање;
канцеларијски послови.
Објашњење
Класа 35 обухвата већином услуге које пружају лица или организације чији је главни циљ:
(1) помоћ у раду или управљању привредним друштвима, или
(2) помоћ у вођењу послова или комерцијалних функција индустријских или трговачких
привредних друштава, као и услуге које пружају привредна друштва која се баве
оглашавањем (рекламирањем), тако што за рачун других лица комуницирају са
јавношћу путем свих медија, рекламирајући све врсте роба и услуга.
Обухвата:
− сортирање разних производа, за рачун трећих лица (искључујући њихов транспорт), ради
омогућавања потрошачима да их лакше разгледају и купују; такве услуге могу се
пружати у продавницама на мало, кроз велепродају, путем каталошке поруџбине,
поштом или електронским путем, на пример преко веб сајта или телевизијских програма
за куповину;
− услуге које се састоје од регистрације, преписа, састављања, сакупљања или
систематизације писаних саопштења и регистрација као и сакупљање математичких или
статистичких података;
− услуге рекламних агенција и услуге као што је дељење проспеката директно или поштом,
или дистрибуирање узорака. Ова класа може да се односи на рекламирање у вези са
другим услугама, као што су услуге у вези са банкарским зајмовима или рекламирање
путем радија.
Не обухвата:
− услуге као што су процене и извештаји инжењера који се не односе директно на рад или
управљање пословима у трговинским или индустријским привредним друштвима (у
разним класама).

Класа 36
Осигурање;
финансијски послови;
новчани (монетарни) послови;
послови везани за непокретности.
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Објашњење
Класа 36 обухвата углавном услуге у вези са финансијским и новчаним пословима, као и
услуге које се пружају у вези са уговорима о осигурању свих врста.
Обухвата:
− услуге у вези са финансијским и новчаним пословима које обухватају:
(а) услуге које пружају све врсте банкарских институција или мењачке, брокерске и
клириншке услуге;
(б) услуге кредитних институција које нису банке, као што су кооперативна кредитна
удружења, индивидуална финансијска друштва, зајмодавци итд.;
(в) услуге холдинг компанија;
(г) услуге посредника за послове са вредносним папирима и својином;
(д) услуге повезане са монетарним пословима, које се обављају преко повереника
(фидуцијарног агента);
(ђ) услуге у вези са издавањем путничких чекова и кредитних писама;
− финансијски лизинг;
− услуге управљања непокретностима (администрирање зградама), тј. услуге
изнајмљивања или процене некретнина, или услуге финансирања;
− услуге које се баве осигурањем као што су услуге које пружају агенти или посредници
(брокери) који се баве осигурањем, услуге које се пружају осигураним лицима и услуге
потписивања осигурања.
Класа 37
Грађевинско конструисање;
поправљање;
услуге инсталирања (постављања).
Објашњење
Класа 37 обухвата углавном услуге које пружају извођачи или подизвођачи радова при
конструисању и изградњи трајних грађевина, као и услуге које пружају лица или
организације које се баве рестаурацијом објеката према оригиналном пројекту или
очувањем објеката без мењања њихових физичких или хемијских својстава.
Обухвата:
− услуге изградње зграда, путева, мостова, брана или далековода, као и услуге лица или
привредних друштава специјализованих у области грађевинарства, као што су услуге
молера, водоинсталатера, инсталатера грејања, кровопокривача;
− додатне грађевинске услуге, као што је надзирање грађевинских пројеката;
− услуге бродоградње;
− услуге изнајмљивања алата и грађевинског материјала;
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− услуге поправки, тј. услуге предузете ради довођења објекта у добро стање, после штете,
оштећења, пропадања или делимичне деструкције (рестаурација постојеће зграде или
другог објекта који је оштећен како би се довео у првобитно стање);
− различите услуге поправки, као што су оне у области електрике, намештаја, алата, итд;
− услуге одржавања којима је циљ довођење објекта у његово првобитно стање без
промене било ког његовог својства (ради разликовања између ове класе и класе 40,
видети објашњење у класи 40).
Не обухвата:
− услуге које се састоје у складиштењу производа као што су одећа и возила (кл. 39);
− услуге бојења тканине или одеће (кл. 40).
Класа 38
Телекомуникације.
Објашњење
Класа 38 обухвата углавном услуге које омогућавају најмање једном лицу да комуницира
са другим користећи чула. Ове услуге укључују и:
(1) омогућавање једном лицу да разговара са другим,
(2) пренос порука једне особе другој, и
(3) визуелну или говорну комуникацију једне особе са другом (радио и телевизија).
Обухвата:
− услуге које се састоје углавном у преносу радио или телевизијских програма.
Не обухвата:
− услуге оглашавања преко радија (кл. 35);
− услуге телефонског маркетинга (телемаркетинг) (кл. 35).
Класа 39
Транспортне услуге;
паковање и складиштење робе;
организовање путовања.
Објашњење
Класа 39 обухвата углавном услуге које се пружају при транспорту људи или робе са
једног места на друго (железницом, путем, воденим путем, ваздухом или цевоводима и
далеководима) и услуге које су обавезно повезане са овим транспортом, као и услуге
складиштења роба у циљу чувања или обезбеђења.
Обухвата:
− услуге које пружају предузећа која користе мостове, железничке пруге, фериботе и сва
друга средства која користи превозилац;
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− услуге везане за најам транспортних возила;
− услуге везане за бродску вучу, истовар робе, рад лука и пристаништа, спашавање
потонулих бродова и њихових терета;
− услуге паковања и сортирања робе пре отпремања;
− услуге које пружају туристичке агенције а састоје се у давању информација о
путовањима или транспорту робе, информације о тарифама, реду вожње и начинима
транспорта;
− услуге контроле превозних средстава или робе пре транспорта.
Не обухвата:
− услуге које се односе на рекламирање транспортних предузећа, као што су дистрибуција
проспеката, оглашавање путем медија (кл. 35);
− услуге издавања путничких чекова и кредитних писама (кл. 36);
− услуге осигурања робе и путника за време транспорта (кл. 36);
− услуге одржавања и поправке возила и објеката везаних за транспорт (кл. 37);
− услуге резервације соба у хотелима од стране туристичких агенција или посредника (кл.
43).
Класа 40
Обрађивање материјала.
Објашњење
Класа 40 обухвата углавном услуге које нису обухваћене другим класама, а пружају се
механичком или хемијском обрадом или променом органских или неорганских супстанци
(материјала) или предмета.
У сврхе класификације, знак се сматра знаком услуге само у случајевима када се обрада
или преуређење чини за рачун другог лица. Знак се сматра робним знаком у свим
случајевима када супстанцу (материјал) или објекат ставља на тржиште лице које их је
обрадило или променило.
Обухвата:
− услуге које се односе на промену објекта или супстанце (материјала) и на било који
процес који укључује промену њихових суштинских својстава (на пример: бојење одеће);
сходно томе, услуге одржавања, иако обично у класи 37, укључене су у класу 40 ако
подразумевају такву промену (на пример хромирање браника моторних возила);
− услуге обраде материјала које се могу обавити током производње било које супстанце
или предмета изузев у грађевини; на пример услуге сечења, обликовања, полирања,
стругања или облагања металом.
Не обухвата:
− услуге поправљања (кл. 37).
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Класа 41
Образовне услуге;
припремање обуке;
разонода;
спортске и културне активности.
Објашњење
Класа 41 обухвата углавном услуге које пружају лица или институције у развијању
менталних способности других лица (образовање) или животиња (обука, дресирање), као и
услуге којима је циљ забављање других лица или привлачење пажње.
Обухвата:
− услуге које обухватају све врсте обучавања лица или увежбавања животиња;
− услуге којима је основни циљ разонода, забава или рекреација људи;
− услуге представљања јавности радова ликовне или књижевне уметности у културне и
образовне сврхе.
Класа 42
Научне и технолошке услуге, као и услуге истраживања и пројектовања у вези са њима;
услуге индустријских анализа и истраживања;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Објашњење
Класа 42 обухвата углавном услуге које пружају лица, индивидуално или колективно, у
вези са теоријским и практичним аспектима сложеног поља активности; такве услуге
обезбеђују професионалци као што су хемичари, физичари, инжењери, компјутерски
стручњаци и други.
Обухвата:
− услуге инжењера које се предузимају ради планирања, оцене, истраживања и
извештавања у научним и технолошким областима;
− услуге научног истраживања у медицинске сврхе.
Не обухвата:
− услуге истраживања и процене у комерцијалним пословима (кл. 35);
− услуге обраде текста и вођења информатичких картотека (кл. 35);
− услуге финансијске и фискалне процене (кл. 36);
− услуге вађења руде и нафте (кл. 37)
− услуге постављања и поправке рачунара (кл. 37)
− услуге које пружају представници професија као што су доктори, ветеринари, хирурзи,
психоаналитичари (кл. 44);
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− услуге медицинског третмана (кл. 44);
− услуге дизајнирања вртова (кл. 44);
− правне услуге (кл. 45).
Класа 43
Услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
Објашњење
Класа 43 обухвата углавном услуге које пружају лица или установе чији је циљ
припремање хране и пића за потрошњу и услуге обезбеђивања исхране и смештаја у
хотелима, пансионима или другим установама које обезбеђују привремени смештај.
Обухвата:
− услуге резервисања туристичких смештаја, нарочито преко туристичких агенција или
посредника;
− смештај за животиње.
Не обухвата:
− услуге изнајмљивања непокретности као што су куће, станови, итд., за сталну употребу
(кл. 36);
− туристичке аранжмане код туристичких агенција (кл. 39);
− услуге конзервисања хране и пића (кл. 40);
− услуге дискотека (кл 41);
− школе са интернатом (кл. 41);
− услуге кућа за одмор и опоравак (санаторијуми) (кл. 44).
Класа 44
Медицинске услуге;
ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или животиње;
услуге пољопривреде, хортикултуре и шумарства.
Објашњење
Класа 44 обухвата углавном медицинске, хигијенске и услуге неге лепоте које пружају
лица или установе људима и животињама; такође обухвата услуге на пољу пољопривреде,
хортикултуре и шумарства.
Обухвата:
− услуге медицинске анализе које се односе на лечење лица (као што су радиографска
испитивања или узимање узорака крви);
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− услуге вештачке оплодње;
− фармацеутски савети;
− услуге узгајања животиња;
− услуге које се односе на гајење биљака као што је баштованство;
− услуге које се односе на уметност цвећа, попут прављења цветних аранжмана, као и
услуге које пружају баштовани – пејзажисти.
Не обухвата:
− услуге уништавања животињских штеточина (које се не односе на пољопривреду,
хортикултуру и шумарство) (кл. 37);
− услуге постављања и поправљања система за наводњавање (кл. 37);
− услуге превоза амбулантним колима (кл. 39);
− услуге клања и препарирања (пуњења) животиња (кл. 40);
− услуге сече и обраде дрвета (кл. 40);
− услуге дресирања животиња (кл. 41);
− услуге клубова здравља за физичко вежбање (кл. 41);
− услуге научних истраживања у медицинске сврхе (кл. 42);
− услуге смештаја за животиње (кл. 43);
− услуге домова за стара лица (кл. 43).
Класа 45
Правне услуге; услуге обезбеђења ради заштите имовине и лица; индивидуалне и
друштвене услуге које пружају други, ради задовољавања потреба појединаца.
Објашњење
Ова класа обухвата посебно:
− услуге које пружају правници индивидуалним лицима, групама, организацијама и
привредним друштвима;
− услуге истраживања и надгледања које се односе на сигурност појединаца и група;
− услуге које се пружају појединцима у вези са друштвеним дешавањима, као што су
услуге друштвене пратње, агенција за склапање брака и погребне услуге.
Не обухвата:
− професионалне услуге непосредне помоћи у пословању или раду комерцијалних
привредних друштава (кл. 35);
− услуге које се односе на финансијске или монетарне послове и услуге осигурања (кл.
36);
− услуге праћења путника (кл. 39);
− услуге обезбеђења транспорта (кл. 39);
− услуге образовања и обучавања лица у свим видовима (кл. 41);
− извођачке услуге певача или играча (кл. 41);
− информатичке услуге заштите рачунарских програма/софтвера (кл. 42);
− услуге пружања медицинске неге, хигијенске неге или неге лепоте за људе или животиње
(кл. 44);
− одређене услуге изнајмљивања (у разним класама).
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Међународна (Ничанска) класификација роба и услуга намењена регистрацији
жигова, установљена је Споразумом закљученим на дипломатској конференцији у Ници,
15. јуна 1957. године, ревидирана 1967. године у Стокхолму и 1977. године у Женеви,
измењена 1979. године.
Државе потписнице Споразума из Нице чине посебну Специјалну унију у оквиру
Париске уније за заштиту интелектуалне својине. Оне су усвојиле и примењују Ничанску
класификацију за потребе регистрације жигова.
Свака од земаља потписница Ничанског споразума обавезна је да примењује
Ничанску класификацију приликом регистрације жигова, било као главну класификацију
или као помоћну класификацију и мора укључити у званична документа и издања која се
односе на регистрацију жигова, бројеве класа Ничанске класификације којима припадају
робе и услуге за које је један жиг регистрован.
Југославија је од 30.8.1966. године потписник Ничанског споразума о међународној
класификацији роба и услуга ради регистровања жигова (објављено у «Службеном листу
СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми» бр. 51/74), док је Женевски акт
Ничанског споразума Република Србија усвојила 23.03.2010. године доношењем Закона о
потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради
регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967.
године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године
(«Службени гласник РС- Међународни уговори», бр. 19/2010).
Коришћење Ничанске класификације обавезно је не само приликом националне
регистрације жигова земаља потписница Ничанског споразума, већ и приликом
међународног регистровања жигова пред Међународном организацијом за заштиту
интелектуалне својине (WIPO), на основу Мадридског аранжмана о међународном
регистровању жигова и Протокола који се односи на Мадридски споразум о међународном
регистровању жигова.
ИЗМЕНЕ НИЧАНСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ
Ничанска класификација је заснована на класификацији коју је припремио
Уједињени међународни биро за заштиту интелектуалне својине, претходник WIPO, 1935.
године. Била је то класификација коју је чинила листа од 34 класе и алфабетска листа роба
и услуга, усвојена Ничанским споразумом, касније проширена тако да обухвати и 11 класа
које покривају услуге и алфабетску листу тих услуга.
Ничански споразум предвиђа оснивање Комитета експерата у коме су заступљене
све земље потписнице споразума. Комитет експерата одлучује о свим променама
класификације, нарочито о пребацивању роба и услуга између различитих класа,
ажурирању абецедног списка и уношењу неопходних објашњења.
Прво издање Ничанске класификације објављено је 1963. године, друго 1971, треће
1981, четврто 1983, пето 1987, шесто 1992, седмо 1996, осмо 2001. и девето 2006. године.
Десето издање објављено је у јуну 2011. године и ступа на снагу 1. јануара 2012. године.

