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МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА 
ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 

ИЗ УВОЗА 
За мјесец __ __ 200 . 

 
        (4) 
    Шифра статистич. истраживања 
         1 ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ            
        (12) 
 а) Фирма-назив   Матич. бр. јединств. регистра  
   (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица             
                (16) 

    Редни број јединице у саставу  
  уписује назив предузећа у чијем је саставу и свој назив)            

 
 б) Насеље (мјесто)  Телефон             

 

  Улица  
Кућни 
број  

           

 
 в) Област            (20) 
       Област  

 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА Ц-41У 
 

 
                 1. Предузеће попуњава образац Ц-41У између 14. и 16. сваког мјесеца за текући мјесец и 
одмах доставља један примјерак надлежном заводу за статистику. 

 2. Цијена произвођача индустријских производа из увоза је цијена робе испоручена на 
домаћој  граници која укључује трошкове транспорта, трошкове осигурања, као и све остале 
трошкове настале до границе (CIF цијена) а који утичу на јединичну цијену производа. Цијена се 
доставља за репрезентативни производ индентичног квалитета који ће се највише увозити у дужем 
временском периоду (у складу са обрасцем Ц-41 УП), при чему се под квалитетом производа 
подразумијевају  и сви услови уговора под којима се производи набављају (количина, рокови 
испоруке, услови плаћања, висина попуста односно сви елементи уговора који су битни за ниво 
цијене). Цијене се исказују за јединицу мјере која је карактеристична за тај производ.   

3. Цијене за текући и претходни период дају се за исти квалитет једног артикла све док се 
он увози. У случају да предузеће неће више увозити онај квалитет артикла за који већ даје цијене или 
ако је артикал тога квалитета "некурентна роба", треба одабрати нови квалитет који се највише увози 
и који ће се увозити дуже времена у већим количинама. За новоизабрани квалитет једног артикла 
даје се истовремено цијена за претходни и текући период тако да се у колону 4 и 5 уносе цијене за 
исти квалитет једног артикла.  

На крају, у колони 7, треба дати објашњење о промјени цијена, из кога ће се видјети узрок 
насталих промјена (као што су промјене цијена сировина, попуста, постигнутих споразума, и сл). 

4. Цијене се достављају у валути на дан испоруке робе. 
5. Потребно је навести и земљу из које се производ увози, колона 6. 



Ознака тарифног става НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. 
мјере 

Набавна цијена у 
прошлом мјесецу 

Набавна цијена у 
текућем мјесецу Земља 

увоза 

Објашњење о 
промjени 
цијена у еурима у  валути у еурима у  валути 

1 2 3 4 5 6 7 

         

         

         

       

         

         

         
 
Номенклатура производа усклађена је са номенклатуром индустријских производа која је објављена у "Службеном листу СРЈ", број 27/02. 
 

Потпис лица које 
 

Потпис лица које одговара за 
 

Потпис руководиоца
попуњава образац тачност података предузећа 

   
 
Датум   (М.П.) Телефон   
 
 


