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                (16) 
       Редни број јединице у саставу  
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 в) Област Производња текстилних предива и тканина         1 7 (20) 
       Област  
 
 
 

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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11020012 01 00 Памучно кардирано предиво, 

Nm 34/1 kg   

11043022 01 00 Памучно предиво од нечешљаних 
влакана неприпремљено за продају 
на мало, за тепихе 

kg 
  

11043022 02 00 Памучно предиво од нечешљаних 
влакана неприпремљено за продају 
на мало, за друге тканине 

kg 
  

11043022 03 00 Памучно предиво од нечешљаних 
влакана неприпремљено за продају 
на мало, за чарапе 

kg 
  

11043032 01 00 Памучно чешљано предиво, 
Nm 70/1 kg   

11043032 02 00 Памучно чешљано предиво, 
Nm 50/1 kg   

11043032 03 00 Памучно предиво од чешљаних 
влакана неприпремљено за продају 
на мало 

kg 
  

11052042 02 00 Целулозно влакно памучног типа t   
12042042 01 00 Предиво од влачене вуне и фине 

животињске длаке припремљено за 
продају на мало 

t 
  

13053032 01 00 Предиво од синтетичких сјиечених
влакана у мјешавини са чешљаном 
вуном, неприпремљено за продају 
на мало, за тепихе

kg 
  

13053032 02 00 Предиво од синтетичких сијечених
влакана у мјешавини са чешљаном 
вуном, неприпремљено за продају 
на мало, за тканине

kg 
  

13053032 03 00 Предиво од синтетичких сијечених
влакана у мјешавини са чешљаном 
вуном, неприпремљено за продају 
на мало, за чарапе

kg 
  

14020022 01 00 Целулозно влакно вуненог типа t   
14046052 01 00 Целулозно предиво памучног типа, 

кардирано, Nm 34/1 kg   

14046052 02 00 Кудељно предиво, 2,8 Д x Špl kg   
14046052 03 00 Кудељно предиво од чешљаног 

влакна, Nm 2.5 к x Špl kg   

14046052 04 00 Јутано предиво, 3,6/1 x Špl kg   
16045012 01 00 Памучни конац за шивење број 

40-50, калем од 200 m ком   

16055052 01 00 Конац за индустријску намjену, од 
синтетичких или вјештачких 
филамената, 60/10000 m 

ком 
  

17051052 01 00 Текстуирано полиестер предиво kg   
21020022 01 52 Памучна тканина, небијељена, 

бијељена, штампана, масе <= 200 
g/m2, за кошуље и блузе 

m2 
  

21020022 02 52 Памучна тканина, небијељена, 
бијељена, штампана, масе 
<= 200 g/m2, за рубље 

m2 
  

21020032 01 52 Циц штампан у више боја 
(100 % памук), 80-90 cm m   

21020032 02 52 Тканина за радна одијела 
(100 % памук), 140 cm m   
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21020032 03 52 Памучна тканина, небијељена, 

бијељена, штампана, масе 
<= 200 g/m2, за осталу одjећу 

m2 
  

21020042 03 52 Памучна тканина, небијељена, 
бијељена, штампана, масе <= 200 
g/m2, за техничку употребу 

m2 
  

21020052 01 52 Бијељено постељно платно (100 % 
памук), 140-150 cm 

m   

21020052 03 52 Једнобојни дамаст за постељину 
(100 % памук), 140 cm 

m   

21020052 04 52 Вишебојни дамаст (100 % памук), 
око 140 cm 

m   

21020052 06 52 Постељни канфас, каро 140 cm m   
21032072 02 52 Тканине од чешљаног предива за 

мушке кошуље, једнобојне, са 67% 
синтетике и 33% памука, 80-90 cm 

m   

22010022 01 52 Тканина за мушке и женске капуте 
од влаченог предива, > 90% вуна, 
140-150 cm, тежине 700-800 g/m 

m   

23010022 01 52 Тканина од 100% чешљаног влакна 
вуненог типа за мушка одијела и 
женске костиме, 140-150 cm, 
350-450 g/m 

m   

23010022 04 52 Тканина за мушка одијела и женске 
костиме од чешљаног предива 
преко 95 % вуне, 150 cm, тежине 

m   

23010022 05 52 Тканина за мушка одијела и женске 
костиме од чешљаног предива 
преко 95 % вуне, 150 cm, тежине 

m   

23032032 02 52 Тканина за мушка одијела и женске 
костиме,од влаченог или чешљаног 
предива, 50 % вунених влакана 

m2 
  

23032032 03 52 Тканина од влаченог предива-чоја, 
преко 60 % влакна вуненог 
поријекла, 140 cm, тежина 500-700 
g/m 

m 

  

23032032 04 52 Тканина за мушка одијела и женске 
костиме од чешљаног предива, 45% 
вуне и 55% синтетике, 150 cm, 
тежине 390-420 g/m 

m2 

  

24010022 01 52 Постава атлас од вјештачке свиле-
рајон, дек, 120/40, ширине 140 cm 

m   

24010022 02 52 Постава тафт од вјештачке свиле-
рајон, дек, 100-120/40, ширине 140 
cm 

m   

25010012 01 00 Јутена тканина 50/34, ширине 
114 cm 

m   

25031122 01 52 Тканина од предива вјештачког 
филамента, за одјећу 

m   

25031122 02 52 Тканина од предива вјештачког 
филамента, за тапете 

m   

25031122 03 52 Тканина од предива вјештачког 
филамента, за кућну употребу 

m   

25031122 04 52 Тканина од предива вјештачког 
филамента, за техничку и 
индустриjску употребу 

m   

40112015 01 00 Комлет постељно рубље за један 
кревет, од бијелог платна 

гарни
тура 
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40114015 01 00 Фротир пешкир, 50 x 100 cm ком   

40222015 01 00 Шатор за камповање ком   

40222015 02 00 Церада за камион ком   
40311025 01 00 Вунени покривач (ћебе), претежно 

од влакна вуненог поријекла, 150 x 
200 cm, тежине 1500-200 g/ком 

ком 
  

40424015 01 00 Врећа за спавање за једну особу 
(навести спецификацију) ком   

40424025 01 00 Душек за спавање за једну особу ком   
51012015 01 00 Тепих букле, вишебојан, мјешавина 

синтетичких и вјештачких влакана, 
3 x 2 m 

ком 
  

51012015 02 00 Машински вунени тепих, велвет, 
5 ch, вишебојан, 3 x 2 m ком   

51013015 01 00 Тепих тафтинг (итисон), вишебојни, 
средњег квалитета m2   

52011015 01 00 Кудељни канап, Nm 2,5/2 КК, 500 g kg   

52011025 01 00 Кудељно уже "К" 14 mm kg   
52011045 01 00 Кабловско везиво "S" на бази 

полипропилена kg   

54031015 01 00 Медицинска вата (паковање, 100 gr) ком   
54036025 02 00 Корд тканине за спољне гуме за 

возила од полиамида, полиестра 
или вискозног рајона 

t 
  

71010035 01 52 Дјечије хула-хоп чарапе од 
синтетичког предива, бр.8 пар   

71010035 02 52 Женске хула-хоп чарапе од 
синтетичког предива (стреч) пар   

71010115 01 52 Дјечије чарапе од синтетичког 
предива, докољенице бр. 8. 
плетене или кукичане

пар 
  

71010135 01 52 Мушке памучне чарапе од 
мерцеризованог конца, кратке пар   

71010155 01 52 Чарапе од синтетичког предива, 
кратке, плетене или кукичане пар   

71010155 02 52 Женске чарапе од синтетичког 
предива, танке без шава пар   

72010015 01 52 Џемпер, плетени или кукичани од 
памука без закопчавања ком   

72010025 01 52 Џемпер, плетени или кукичани, 
вунени, без закопчавања ком   

72010045 01 52 Мушки џемпер од мјешавине вуне 
и синтетике, без закопчавања ком   

72010045 02 52 Женски џемпер од мјешавине вуне 
и синтетике, на закопчавање ком   

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   
 


