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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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Шифра из 
номенкла-

туре 
ИНД-21 
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1 2 3 4 5 6 7 
10020035 01 00 Цијела штављена говеђа кожа, 

обрађена након штављења за 
одјећу 

m2 
  

10020035 01 00 Јунећа напа, црна и у боји, одјевна,
II класа 

m2   

10020035 02 00 Цијела штављена телећа кожа, 
обрађена након штављења за 
одјећу 

m2   

10020035 03 00 Телећи напа за одећу, II класа m2   

10020045 01 00 Цијела штављена телећа кожа, 
обрађена након штављења за 
обућу 

m2   

10020055 01 00 Јунећи бокс црни и у боји, II класа m2   

10020055 02 00 Цијела штављена говеђа кожа, 
обрађена након штављења за 
остале намјене 

m2   

10020055 02 00 Телећи бокс црни и у боји, II класа m2   

10020065 01 00 Пуна говеђа кожа, леђа, за ђонове kg   

10020105 01 00 Цијепана говеђа кожа, леђа, за 
обућу 

m2   

10020145 02 00 Говеђи бокс црни-класичан, 
половице без врата, II класа 

m2   

10020145 03 00 Говеђи бокс црни-пластика 
(коригован), половице, II класа

m2   

10020145 04 00 Говеђи бокс анилин-црни, половице 
без врата, II класа 

m2   

10020145 05 00 Говеђи бокс пресован, анилин црни 
и у боји 

m2   

10020145 07 00 Говеђи нубук у боји, половице, 
II класа 

m2   

10020145 09 00 Говеђи шпалт у боји, цијеле коже, 
II класа 

m2   

10020145 10 00 Говеђи шпалт велур, крупониран, 
хидрофобан, II класа 

m2   

10020145 11 00 Говеђа јухта, дебљине 1,9 мм, 
II класа 

m2   

10020145 13 00 Поставна кожа ситна, хромно 
штављена, II класа 

m2   

10031035 01 00 Јагњећа кожа, обрађена након 
штављења за конфекцију, рукавице 
и ХТЗ опрему 

m2   

10033035 01 00 Свињска кожа, обрађена након 
штављења, за конфекцију и ХТЗ 
опрему 

m2   

10033035 02 00 Свињска напа, II класа m2   

10033035 03 00 Свињска постава, бојена, хромно 
штављена, II класа 

m2   

10033035 04 00 Свињска постава, анилин, II класа m2   

10033035 05 00 Кожа за ХТЗ, II класа m2   
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20012025 01 00 Мушка ташна(актовка) од говеђег 

бокса, са бравицом, 38 x 25 cm ком   

20012025 02 00 Ташна (актовка), од скаја, са патент 
затварачем ком   

30011015 01 00 Рибарске гумене чизме, бр.39-47 пар   

30011035 01 53 Радничке гумене чизма,  бр.39-47 пар   

30011045 01 53 Мушке гумена чизма, грађанске, 
бр.39-47 пар   

30011055 01 53 Женске гумене чизме, грађанске, 
бр.37-42 пар   

30011065 01 53 Дјечје гумене чизме, грађанске, 
бр.31-34 пар   

30011075 01 53 Плитки земљораднички опанак, 
бр.39-48 пар   

30012015 01 53 Мушке папуче, од вјештачке коже пар   

30013015 01 53 Мушке плитке ципеле, лијепљене, 
од бокса, са једним кожним ђоном пар   

30013015 02 53 Мушке плитке ципеле, од козјег 
шевроа, са кожним ђоном пар   

30013015 03 53 Мушке плитке ципеле, рам шивене, 
од говеђег бокса, са једним кожним 
ђоном 

пар 
  

30013025 01 53 Мушке чизме од бокса са гуменим 
ђоном и међуђоном пар   

30013025 02 53 Мушке чизме од говеђе коже, 
лијепљене, са гуменим ђоном пар   

30013025 04 53 Мушке плитке ципеле, рам шивене 
од говеђег бокса, са гуменим 
међуђоном и ђоном 

пар 
  

30013025 05 53 Мушке плитке ципеле, лијепљене 
од бокса, постава кожна, са једним 
неолит ђоном 

пар 
  

30013025 06 53 Мушке плитке ципеле, лијепљене 
од бокса, говеђа или свињска 
постава, са гуменим ђоном 

пар 
  

30013025 07 53 Мушке плитке ципеле, од бокса, са 
ђоном од полиуретана, бризгана пар   

30013035 05 53 Женске чизме од говеђе напе, 
лијепљене, постављене са гуменим 
или вјештачким ђоном, саром до 
кољена 

пар 

  

30013035 06 53 Женске чизме, лијепљене од бокса, 
постава од фланела, саром до 
кољена и гуменим ђоном 

пар 
  

30013045 01 53 Женске плитке ципеле, од бокса, са 
кожним ђоном, потпетица од 5 cm пар   

30013045 02 53 Женске плитке ципеле, лијепљене, 
од бокса, са неолит ђоном пар   

30013045 03 53 Женске плитке ципеле, лијепљене 
од бокса, с гуменим ђоном пар   

30013045 04 53 Женске плитке ципеле, лијепљене, 
од бокса, са кожним ђоном и 
равном петом 

пар 
  

30013045 05 53 Женске плитке ципеле, лијепљене, 
са ђоном од полиуретана, равне 
пете 

пар 
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30013045 06 53 Женске ципеле, салонке,од телећаг 

бокса или шевроа, са неолит ђоном, 
лијепљене 

пар 
  

30013075 01 53 Дјечје плитке ципеле, лијепљене, 
од бокса, са кожним ђоном, бр. 27-
30 

пар 
  

30013075 02 53 Дјечје дубоке ципеле, флексибил од 
бокса, са кожним ђоном, бр. 23-26 пар   

30013085 02 53 Дјечје дубоке ципеле, лијепљене, 
од бокса, кожна постава, сав 
гуменим или неолит ђоном бр. 27-
30 

пар 

  

30013115 01 53 Женске сандале, једнобојне, 
лијепљене, од бокса са јагњећом 
поставом, отворени прсти, без 
луба, са кожним или неолит ђоном  

пар 

  

30023015 01 53 Спортске патике (adidas, puma 
и сл.) пар   

 
Номенклатура производа усклађена је са номенклатуром индустријских производа која је објављена у "Службеном листу 
СРЈ", број 27/02. 
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Потпис руководиоца 
попуњава образац тачност података предузећа 
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