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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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11022013 01 00 Челични стубови kg   

11023083 01 00 Конструкција од гвожђа или челика ком   

12010023 01 00 Алуминијумски прозор ком   

12010023 02 00 Алуминијумска врата ком   

21012013 01 00 Обични резервоари (судови под 
притиском) kg   

21012013 02 00 Челична боца за бутан, cca 10 kg ком   

22011013 01 21 Радијатор, од ливеног гвожђа, 
600-680/4 ком   

22012033 01 21 Ливени котао за централно гријање, 
без фине арматуре ком   

40011022 01 00 Дио друмских возила, од челика, 
кован ком   

40013062 01 00 Дио израђен сjечењем, савијањем 
или ваљањем челика ком   

61011032 01 00 Нож са фиксираним сјечивом (осим 
кухињских), ком   

62020042 01 00 Кружна пила за метал (лист 
тестера), 100 x 22 x 1 mm ком   

62030112 01 00 Стега ком   

62030112 02 00 Кљешта папагајке ком   

62040052 01 00 Спирална бургија, са лемљеном 
плочицом, ДИН 8039, Ø 8 mm ком   

62040052 02 00 Спирална бургија, брзорезни челик, 
10 mm, ДИН 340 ком   

62040052 03 00 Ручна навојна бургија, матичног 
навоја , М-12, 3 комада-гарнитура, 
ДИН 352 

гарни
тура 

  

62040052 04 00 Машинска навојна бургија, М 12 
mm, ДИН-357 ком   

62040082 01 00 Вретенасто глодало са плочицама 
од тврдог метала, 20 x 10 mm ком   

62040082 02 00 Котурасто глодало за трапезасте 
навоје, 30' К-5 ком   

62040132 01 00 Машинска развртка MND, Ø 10 mm, 
ДИН-208 ком   

62040132 02 00 Конични развртач, Р 193/А ком   

62040142 01 00 Ручна навојна бургија, матричног 
навоја, М-12 ком   

62050012 01 00 Нож за струг, 4-угаоног облика (ДИН 
4980) са плочицом од тврдог 
метала, 20 x 20 

ком 
  

62050122 01 00 Алат за пресовање метала ком   

62050132 01 00 Прецизна циркулациона тестера за 
дрво ком   

62050142 01 00 Кључ, виљушкасти, полирани, 
хронирани, двострански, 12 x 13 
mm 

ком 
  

62050142 02 00 Либела, алуминијумска, 60 cm ком   
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63014042 01 21 Квака за браву од гуса (сивог лива) 

или цинк-легура, стандардна, 
никлована или хромирана 

пар 
  

63014042 02 21 Усадна брава обична, 
унививерзална, дужине 6,5 cm ком   

63014042 03 21 Цилиндрични уложак за браву, од 
месинга, полиран ком   

63014042 04 21 Спојнице (шарке) за прозоре, 7 cm ком   

63014072 01 21 Аутоматски затварач врата, од 
простих метала ком   

72011012 01 00 Конзерва од бијелог лима 
запремине 1 dm3, бијела ком   

72011012 02 00 Канта од бијелог лима, запремине 5 
dm3, литографирана ком   

72012042 01 00 Алуминијумске тубе, 30 x 170 mm ком   

72013012 01 00 Метални затварачи за боце kg   

73011012 01 21 Гола челична ужад, пресјек 18 mm2 kg   

73012012 01 00 Бодљикава жица, поцинкована kg   

73012022 01 21 Гола бакарна ужад, Ø 50 mm2 kg   

73013012 01 00 Челично жичано платно, 
поцинковано, 10/040 kg   

73013022 01 00 Четвороугаоно универзал жичано 
плетиво, од поцинковане жице 
бр.25, са 50 отвора 

m2 
  

73013022 03 00 Шестоугаоно универзал жичано 
плетиво, поцинковано "Меркур-
Хексагон", 10 x 50 x 100 cm 

m2 
  

73013022 04 00 Арматурне мреже, Ø 8 x 6 cm kg   

73013062 01 00 Решетка или мрежа од бакра m2   

73015012 01 00 Електроде за заваривање са 
плаштом, Ø 4 mm kg   

74011012 01 00 Челични вијци са шестоугаоном 
главом без матице квалитет 50, 
дужине 25/М-6, ДИН 931 

100 
ком 

  

74011022 01 00 Вијци за лим, ДИН М-3,5 x 9,5 cm, 
поцинковани 

100 
ком 

  

74011072 03 00 Матице (навртке) челичне светле, 
шестоугаоне, квалитет 50, М-6 ДИН 
931 

100 
ком 

  

74012022 01 00 Заковице са полукружном главом, 
М(5 x 12) kg   

74014012 01 00 Лиснати гибњеви за камионе kg   

74014022 02 00 Завојне опруге (гибњеви) за 
аутобусе kg   

74020022 01 00 Ланци за точкове возила 145 x 13 
mm пар   

74020042 01 00 Галови (ваљкасти) ланци, једно-
редни SA-50, корак 5/8", унутрашња 
ширина 9,65 mm, Ø 10-16 mm, 
ширина ланца 19,5 mm 

kg 
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74020062 01 00 Електроварени лађарски ланци Ø 5 

x 20 x 8 mm, 6 m m   

75011012 01 00 Корито (једно) судопере од 
нерђајучег челика, с уграђеним 
одводом 

ком 
  

75011052 01 21 Сифон за умиваонике ком   

75012022 02 00 Тефлонски тигањ, Ø 200 mm ком   

75012052 01 42 Емајлирани лонац, 2,5 лит, 
комерцијал ком   

75027032 01 00 Млински ваљак од челика ком   

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