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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА Ц-41 УП 
 

 
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 циjена) а који утичу на јединичну цијену производа. 

Цијена се доставља за репрезентативни производ и дентичног квалитета који ће се 
највише увозити у дужем временском периоду, 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).  

Репрезентативни производ одабраћете из тарифног броја наведеног у табели на 
полеђини обрасца (ознаку и наименовање тарифног броја уписује статистика). Ви треба да 
унесете ознаку и наименовање тарифног става за Ваш изабрани производ. Уколико сматрате 
да имате репрезентативнији производ а да се он налази у оквиру другог тарифног броја, тај 
производ унесите у последњи (трећи) део табеле.   

  Опис производа треба да буде детаљан и обухвати све битне карактеристике производа 
(назив производа, паковање, евентуална додатна опрема, класа квалитета и сл).   

Информације о трансакцији обухватају све услове уговора под којима се трансакција 
врши (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.   
Цијена се доставља у валути на дан испоруке робе. 
Потребно je навести и земљу из којe се производ увози.  
 



ИЗАБЕРИТЕ ТИПИЧАН ПРОИЗВОД ЗА МJЕСЕЧНО СНИМАЊЕ ЦIJЕНА 
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Обавезно попунити: 
 

Контакт особа   :_____________________________ 
Брoj телефона   :_____________________________ 


