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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА Ц-41 
 

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

2. Продајна цијена произвођача индустријских производа је цијена по којој произвођач продаје своје 
производе редовним купцима на домаћем тржишту у највећим количинама франко утоварено у вагон (камион) у мјесту 
произвођача, односно то је цијена по којој произвођач врши обрачун са другим произвођачима или прометном сфером у 
случају заједничког пословања. У ову цијену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбија се трговачки рабат и попуст 
(каса сконто и сл.) које продавац одобрава купцу. У цијену не улази порез на додату вриједност. Цијене се исказују за 
јединицу мјере наведену у списку производа и за онај квалитет прозвода који се продаје у највећим количинама 
на домаћем тржишту. Под квалитетом производа се подразумијева са становишта статистике цијена квалитет производа 
и услови под којим се производ продаје. На почетку године изабрати производ који одговара спецификацији наведеној у 
обрасцу као и услове под којим продаје највеће количине производа (количина, попуст...) и за тако дефинисан производ 
доставља цијену за цијелу годину. 

Ако у извјештајном периоду није било продаје, индустријско предузеће уписује цијену по којој би продаја 
била извршена да се купац појавио. Према томе, у образац Ц-41 треба сваког мјесеца уписати цијену за сваки 
артикал који индустријско предузеће производи и продаје на домаћем тржишту, а налази се у обрасцу Ц-41. 

3. Цијене за текући и претходни период дају се за исти квалитет једног артикла све док се он налази у 
продаји. У случају да индустријско предузеће неће више производити онај квалитет артикла за који даје цијене или ако је 
артикал тога квалитета "некурентна роба", треба одабрати нови квалитет који се највише продаје и који ће се производити 
дуже времена у већим количинама. За новоизабрани квалитет једног артикла даје се истовремено цијена за претходни и 
текући период тако да се у колону 6 и 7 уносе цијене за исти квалитет једног артикла. 

4. На крају обрасца треба дати објашњење о промјени ближе спецификације новог квалитета и о промјени 
цијена, из кога ће се видjети узрок насталих промјена (као што су промјене цијена сировина, рабата, попуста, 
постигнутих споразума, итд). 

5. При уписивању цијена водити рачуна да се не уписују малопродајне цијене. 
 
 Молимо Вас да унесете производ који је значајан у Вашој производњи а није обухваћен у обрасцу. 
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32010055 01 00 Сок од разног воћа (кашасти), 

флаша од 1 литра
l   

32010075 01 00 Воћни сируп, малина или купина, 
концентрован 

l   

32010095 01 00 Сок од парадјза (качап) l   

33011015 01 00 Грашак, смрзнут, 
паковање од 500g kg   

33014015 01 00 Конзервисани грашак, 
лименка од 1kg 

kg   

33014025 01 00 Конзервисана боранија, 
лименка од 1kg 

kg   

33014075 01 00 Ђувеч (полуготово јело без меса), 
лименка од 1kg 

kg   

33014105 01 00 Парадајз пире, туба или лименка kg   
33015035 01 00 Конзервисан краставац, 

тегла од 1kg 
kg   

33021035 01 00 Смpзнуто воће (навести које) kg   
33022015 01 00 Џем од кајсија и сл. око 60 % 

шећера, тегла од 1kg 
kg   

33022055 01 00 Мермелада од мијешаног воћа kg   
33025055 01 00 Компот од једне или више врста 

воћа, тегла од 1kg 
kg   

41012015 01 00 Сирово уље сунцокрета, за исхрану kg   

41012025 01 00 Сирово уље соје, за исхрану kg   
41031025 01 00 Уљане погаче од сунцокрета, 

32% протеина 
kg   

41031025 02 00 Уљана сачма сунцокрета kg   

42011015 01 00 Јестиво уље у бачвама (ринфуза) l   
42011015 02 00 Јестиво уље, флаша од 1 литра 

(без флаше) 
l   

43010015 01 00 Витаминизирани стони маргарин, 
паковање од 1/4kg 

kg   

43010025 01 00 Јестива биљна маст, у бачвама kg   

51011015 01 00 Пастеризовано млијеко l   
51011025 01 00 Стерилисано млијеко, трајност 60 

дана 
l   

51020015 01 00 Пуномасно млијеко у праху kg   
51030015 01 00 Маслац (бутер), паковање од 250g, I 

класа 
kg   

51040035 01 00 Сир качкаваљ, полумастан, 25% 
масноће 

kg   

51040045 01 00 Тврдокори сир, трапист, пуномасни 
45 % масноће 

kg   

51040055 01 00 Топљени сир, 6 комада у кутији, 
200g, 35% масноће 

кутија   

51052015 01 00 Јогурт пакован од 0,2 l l   

51052015 02 00 Кисело млијеко, кравље,0,20 l l   

61021012 01 00 Пшенично брашно, тип 500 kg   

61021012 02 00 Пшенично брашно, тип 850 kg   

61022012 01 00 Кукурузно брашно kg   
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61050012 01 00 Пшеничне мекиње kg   

62021042 01 00 Скробни сируп kg   

62022012 01 00 Кукурузни скроб kg   
71010012 01 00 Комплетна крмна смјеша за телад, 

100-200kg 
kg   

71010012 02 00 Комплетна крмна смјеша за јунад, 
преко 220kg 

kg   

71010022 01 00 Комплетна крмна смјеша за свиње, 
20-50kg 

kg   

71010022 02 00 Комплетна крмна смјеша за свиње, 
преко 70kg 

kg   

71010032 01 00 Комплетна крмна смјеша за пилиће, 
од 0-6 недеља 

kg   

71010032 02 00 Комплетна крмна смјеша за пилиће, 
од 6-8 недеља

kg   

71010032 03 00 Комплетна крмна смјеша за кокоши 
носиље 

kg   

71010042 01 00 Комплетна крмна смјеша за тов 
оваца 

kg   

71010062 01 00 Суперконцентрати за тов свиња kg   
81111015 01 00 Хлеб од пшеничног брашна, 

тип 500, бијели 
kg   

81111015 02 00 Хлеб од пшеничног брашна, 
тип 850, полубијели 

kg   

81112015 01 00 Кифла (пециво), 50g ком   
81112075 01 00 Смрзнуто тјесто са сиром, тежине 

око 60g 
ком   

82112015 01 00 Кекс 'Petit beurre' кутија од 1/2kg kg   
82112025 01 00 Наполитанке пуњене чоколадом, 

непреливене (ноугат вафли), 
кутија од 1/2kg 

kg   

83012015 01 00 Шећер кристал, џак од 50kg kg   

83020015 01 00 Сушени резанци шећерне репе t   

84113015 01 00 Какао незаслађен, пакован kg   
84122015 01 00 Чоколада за кување и јело, 

паковање од 200g 
kg   

84122015 02 00 Млијечна чоколада, паковање 
од 100g 

kg   

84122035 01 00 Чоколадне бонбоне-пралине, кутија 
од 1kg 

kg   

84122045 01 00 Млијечни какао крем производ 
(еурокрем, кремпите, киндерлада и 
сл.) 

kg   

84223015 01 00 Киселе бонбоне дропс, ринфуза kg   

84223015 02 00 Млијечне карамеле, ринфуза kg   

85011015 
01 00 

Макарони од бијелог брашна, са 
јајима, паковани у полиетиленске 
кесе, 1/2kg 

kg 
  

86011025 01 00 Пржена кафа у зрну, паковање 200g kg   

87011015 01 00 Алкохолно сирће, око 10%, флаша 
од 1l (без флаше) l   
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87012025 01 00 Кечап kg   
87012035 01 00 Мљевена (алева) паприка, 

паковање од 100g 
кеси-
ца 

  

87012045 01 00 Додатак јелу (Зачин Ц, Апетит и др.) kg   

88010015 02 00 Симилац-млијеко кутија   
89011015 01 00 Концентрована кокошија супа, 

кесица 
кеси-
ца 

  

89013015 01 00 Пекарски квасац kg   

91010025 01 00 Вињак, 40% алкохола, (са флашом) l   
91010025 02 00 Природна љута ракија-лоза (или 

комовица), око 40% (са флашом)
l   

91010025 03 00 Домаћи бренди, 40% алкохола 
(са флашом) 

l   

91010035 01 00 Природна љута ракија-шљивовица, 
око 40 % (са флашом) 

l   

91010035 04 00 Природна мека ракија-шљивовица, 
око 25%  

l   

91010055 01 00 Ликер са 25-28% алкохола и 30-32% 
шећера, 1 литра (са флашом) 

l   

92011015 01 00 Рафинирани шпиритус, 96% l   
93012025 01 00 Природно стоно (конзумно) бијело 

вино, око 11% алкохола, флаша од 
1 литра 

l   

96010015 01 00 Свијетло пиво, 12% екстрата 1/2 
литре (без флаше) 

l   

97010015 01 00 Пиварски слад t   
98111025 01 00 Кисела (минерална) вода, 

природна, флаша од 1 литра 
 

l   

98212025 01 00 Безалкохолна вјештачка газирана 
пића (кокта, пепси, нарела и сл.), 
1 литра 

l   

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