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       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 уписује            
                (16) 
       Редни број јединице у саставу  
  назив предузећа у чијем је саставу и свој назив)            
 
 б) Насеље (мјесто)  Телефон             
 
  Улица  Кућ. број             
 
 в) Област Производња производа од гуме и пластике         2 5 (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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25  Производња производа од гуме и пластике 
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11011012 01 00 Ауто-гума за путничка возила, 

спољна, са челичним појасом, 
радијална 145 СР 13 

ком 
  

11012012 01 00 Спољна гума за мопед, 23 x 2,25 cm ком   

11012022 01 00 Спољна гума за бициклo ком   

11013022 01 00 Ауто-гума за теретна возила, 
спољна, дијагонална, са челичном 
конструкцијом, 11,00 Р 20/16,5 

ком 
  

11013022 02 00 Ауто-гума за теретна возила, 
спољна, радијална, са челичном 
конструкцијом, 10,00 Р 20/16 

ком 
  

11013022 03 00 Ауто-гума за лака транспортна 
возила, спољна, 6,00 Р 16/10 ком   

11014022 01 00 Тракторска задња гума, спољна 
11,2-28 ком   

11014022 02 00 Тракторска предња гума, спољна 
6,00-16 ком   

11014022 03 00 Спољна гума за пољопривредне 
машине ком   

11014032 01 00 Спољна гума за грађевинске 
машине (20,5-25) ком   

11015022 01 00 Ауто-гума за путничка возила 
унутрашња, бутил, 5,20-12; 145-136 ком   

11015032 01 00 Унутрашња гума за мопед, 23 x 2,25 
cm ком   

11015042 01 00 Унутрашња гума за бицикле ком   

11015052 01 00 Тракторска задња гума, унутрашња, 
11-28 ком   

11015052 02 00 Тракторска предња гума, 
унутрашња, 6.00-16 ком   

11015052 03 00 Ауто-гума за теретна возила, 
унутрашња, бутил, 10/11; 00-20 ком   

11015052 04 00 Ауто-гума за лака транспортна 
возила, унутрашња, 6,00-16 Ј 16 ком   

13020052 01 00 Профил или шипка од 
вулканизоване гуме kg   

13030022 01 00 Гумена цијев са улошком, за 
компримирани ваздух 12 Ат kg   

13030022 02 00 Гумена цијев са улошком, за 
варење 10 Ат kg   

13030022 03 00 Гумена цијев са улошком, за воду 6 
Ат kg   

13040012 01 00 Транспортна трака од 
вулканизоване гуме са 4 улошка m   

13073022 01 00 Гумена заптивка, целогумна ком   

13073082 01 00 Гумене плоче 1000 x 10000 x 3 mm ком   

21021022 01 21 Цијев за гасовод и водовод m   

21021042 01 21 ПВЦ цијеви за грађевинарство, 
пречник 13,5" kg   

21030102 01 00 Поливнил-хлорид фолија m2   
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22011022 01 00 Кеса од полиетилена 100 
ком 

  

22012012 01 00 Џак, мрежаст, од пластичне масе 100 
ком 

  

22013012 01 00 Гајба за пиво, 20 гнијезда, 
пластично ком   

22013012 02 00 Гајбица за транспорт јагодастог 
воћа ком   

22014012 01 00 Пластична боца са затварачем на 
завртањ од 1 l ком   

23011012 01 21 Хомогени PVC под дебљине 2 mm, 
ширине 2 m m   

23011012 02 21 Хетерогени PVC под m   

23014012 01 21 Врата од пластичних маса ком   

23014022 01 21 Прозор од пластичних маса ком   

24023042 01 00 Лавор од пластичне масе, 
недекорисан, Ø 40 cm ком   

24023042 02 00 Кофа од пластичне масе, 12 литара ком   

24023042 04 00 Корпа за отпатке ком   

 
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 

   
 
 
 
Датум   (М.П.) Телефон   
 

 


