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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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11011012 01 21 Прозорско вучено равно стакло-

квалитет Б, дебљине 2 mm m2   

11011012 02 21 Прозорско вучено равно стакло-
квалитет Б, дебљине 3 mm m2   

11011022 01 21 Равно армирано стакло, дебљине 
6-7 mm m2   

11011042 01 21 Необрађено стакло у облику плоче м2   

12011022 01 21 Профилит стакло, безбојно, 6 mm 
К-25, обићно m2   

13111012 01 00 Боца за пиво до 0,5 литара ком   

13111012 02 00 Боца од 1 литра, бијела, за коњак, 
вермут, вино и сл. без етикете ком   

13212022 01 00 Сервис за вино, декор стакло, 
бијело 

комп-
лет 

  

13212022 02 00 Сервис за ракију декор стакло, 
бијело 

комп-
лет 

  

13212042 03 00 Чаша за воду од пресованог стакла, 
од 2 dcl ком   

15023012 01 00 Ампуле стандардне, бијеле 2 ccm хиљ.
ком 

  

22010012 01 21 Клозетска шоља, фајанс, А класа ком   

22010012 02 21 Лавабо (умиваоник), фајанс 56 x 42 
cm, А класа ком   

23010012 01 00 Нисконапонски изолатор за 
надземне водове N-95"ГН"(ДИН 
48150) 

ком 
  

23010022 01 00 Високонапонски изолатор за 
надземне водове PS-10"ГВ"(ДИН 
48004) 

ком 
  

23010052 01 00 Капа осигурача K-D III 63 А ком   

26012012 01 00 Ватростална шамотна опека, SK-32, 
NF, квалитет II ком   

26012012 02 00 Ватростална шамотна опека, SK-
33/34, NF, квалитет А ком   

26012012 03 00 Магнезитна ватростална опека, NF ком   

26012012 04 00 Хром-магнезитна ватростална 
опека, NF ком   

26012012 05 00 Термоизолациона опека на бази 
дијатомејске земље ком   

26013022 01 00 Шамотно брашно, SK-33/34, 
квалитет А t   

26014012 02 00 Мљевени каустично печени 
магнезит t   

26014012 03 00 Каустично печени магнезит у зрну t   

30010022 01 21 Зидне керамичке плочице, 
глазиране бијеле, 25 x 20 cm, А 
класе 

m2   

30010032 01 21 Глазиране плочице за подове, 330 x 
330 x 10 mm, А класе, декорисане 

m2   

40011012 01 21 Пуна зидна цигла, NF хиљ.
ком 

  

40011022 02 21 Шупља цигла, око 35 % шупљине, 
NF 

хиљ.
ком 
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40011022 03 21 Вертикална опека са 40 % шупљине хиљ.

ком 
  

40011032 01 21 Шупљи полублок гитер, 25 x 12 x 19 хиљ.
ком 

  

40011032 02 21 Шупљи блок, 25 x 19 x 19 cm хиљ.
ком 

  

40011042 02 21 Уложна цигла-испуна, NF, 
25 x 28 x 14 

хиљ.
ком 

  

40011052 01 21 Фасадна, машинска цигла, NF хиљ.
ком 

  

40011062 01 21 Фасадни вертикални блок гитер, 
40 % шупљине 

хиљ.
ком 

  

40011082 01 21 Опека за таванице ‘Монта’ (без 
арматуре), висина 16 cm 

хиљ.
ком 

  

40011082 02 21 Опека за таванице ‘Монта’ (без 
арматуре), висина 19 cm 

хиљ.
ком 

  

40011102 03 21 Зидна преградна плоча, 
25 x 12 x 24,5 cm 

хиљ.
ком 

  

40011112 01 21 Монтажне гредице, дужине 4,5 м m   

40012012 01 21 Бибер цријеп 380 x 180 x 14 mm,  
I класа 

хиљ.
ком 

  

40012022 01 21 Кровни валовит цриjеп хиљ.
ком 

  

40012032 01 21 Фалцован цријеп, 400 x 238 x 20 
mm, I класа 

хиљ.
ком 

  

51012012 03 21 Портланд цемент PC-45 t   

52010012 01 21 Негашени креч t   

52010032 01 21 Хидратисани креч t   

61011022 02 21 Бетонски блокови за зидање, NF хиљ.
ком 

  

61011022 03 21 Шљако бетонски блокови, NF хиљ.
ком 

  

61011032 02 21 Терацо плочице, вибриране, без 
боје, 25 x 25 x 2,5 cm m2   

61011042 01 21 Зидни блокови (сипорекс) 20 x 25 x 
60 cm m3   

61013012 01 21 Кабловске цијеви са 3 отвора, од 
бетона m   

61013012 02 21 Бетонске цијеви, неармиране, 
Ø 150-300 mm m   

62010022 01 21 Грађевинске плоче од гипса, 
дебљине 8 cm m2   

63010012 01 21 Свјежи бетон t   

64010022 01 21 Цементни малтер, неватростални t   

70011012 02 21 Мермерне плоче, бијеле, дебљине 
2,5 cm m2   

70012032 01 21 Ивичњаци 18/24 ком   

81011042 03 00 Равна брусна плоча, Ø око 150 x 20 
mm, керамички вез, нормални 
корунд 

ком 
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81011042 04 00 Равна брусна плоча, Ø 200 x 20 

mm, керамички вез, нормални 
корунд 

ком 
  

82011042 01 00 Азбестна специјална тканина, 
неармирана, дебљине 2 mm kg   

82011072 01 00 Облоге кочница, 150 x 15 x 200 mm ком   

82011072 02 00 Облоге квачила, армирана, бушена, 
280 x 165 x 3,5 mm ком   

82011092 01 00 Азбестно-плетени термички 
изолатор, сува плетеница, 6 x 6 mm kg   

82011092 02 00 Азбестно-графитни неармирани 
термички изолатор, 6 x 6 mm kg   

82012012 01 21 Кровна лепенке 120/125 
(ролна 10 m) ролна   

82012052 01 21 Битуминизирана изолациона трака 
"Воалбит" V-150/2 ролна   

82012072 02 21 Битуминизирана изолациона трака 
"Битумал" 10/2 ролна   

82013022 01 21 Хладни асфалт t   

82013042 01 21 Битуменска изолациона маса 
"Битисон" P t   

82013042 02 21 Битуменска изолациона маса 
"Емулбит" P-652 t   

82016012 01 21 Вуна од шљаке или камена 
(навести назив) kg   

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