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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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11013063 01 00 Индустријски дизел мотор снаге до 

15 kW ком   

12011013 01 00 Хидраулични ручни чекић kg   

12011033 01 00 Пнеуматички ручни чекић kg   

12021013 01 00 Дизел пумпа за убризгавање 
горива, 6 цилиндера ком   

12024023 06 00 Пумпа за воду за путничке 
аутомобиле (Yugo) ком   

12024033 03 00 Центрифугална пумпа, вишесте-
пена, хоризонталне израде, копчана 
са електромотором, за чисту питку 
и технолошку воду (без мотора)  

ком 

  

12036013 01 00 Стабилни компресорски агрегат, 
капацитета 12,5 m3/мин, око 66 kW ком   

12036013 02 00 Стабилни компресор, 
електромотор, ЕК-10, капацитета 
9,2 m3/мин 

ком 
  

12038013 01 00 Нископритисни компресор 
(дуваљка), капацитета 8-28 m3/мин ком   

12038013 03 00 Нископритисни компресор 
(дуваљка), капацитета 3-9 м3/мин ком   

13011053 01 00 Равни пролазни вентил 
LNp 16 Но 32 ком   

13012013 01 21 Зидна батерија за купатило, 
комплет ком   

13012023 03 00 Вентил за протицање воде 
(бојлер-вентил) ком   

13012033 01 00 Повратни вентил, хоризонтални, 
(VR-g), Np 16 No 32 ком   

13013033 01 00 Засун, од ливеног гвожђа ком   

13013033 02 00 Засун, од челика ком   

14010013 01 00 Куглични котрљајући лежај, мали ком   

14024113 01 00 Хидродинамички мењач брзина ком   

22015023 01 00 Виљушкар од 3,5 t, 3000 mm ком   

22019013 01 00 Дио уређаја за дизање и пренос ком   

23013013 01 00 Расхладна витрина, са уграђеним 
компресором ком   

23020013 01 00 Аксијални (осовински) вентилатор, 
за провјетравање простра (осим за 
домаћинства) 

ком 
  

24012013 01 00 Уређај за филтрирање и 
пречишћавање воде за пиће ком   

24022033 01 00 Аутоматско складишна вага, 
носивости 200 kg ком   

24023053 01 00 Складишна техничка вага, 
носивости 200 kg ком   

24024013 01 00 Ватрогасни апарат за гашење 
сувим прахом, S-1 ком   

31010013 01 12 Једноосовински мотокултиватор до 
12 kW, без додатне опреме ком   
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31021023 01 12 Трактор-точкаш, снаге око 30 kW ком   

31022013 01 12 Трактор-точкаш, снаге 37-59 kW ком   

32011033 01 12 Двобразни плуг, тракторски, 30 cm ком   

32011063 01 12 Тракторска тањирача, ношена, 
око 2,4 m ком   

32012053 01 12 Сјетвоспремач ком   

32013013 01 12 Тракторска сијачица за шећерну 
репу ком   

32013013 02 12 Тракторска четвороредна сијачица 
за кукуруз ком   

32013013 03 12 Сијачица за жито ком   

32014013 01 12 Расипач вјештачког ђубрива, 
тракторски ком   

32014033 01 12 Цистјерна за расипање осоке, око 
3000 литра ком   

32020023 01 12 Самоходна косилица за траву ком   

32031023 01 12 Бочна косачица ком   

32032013 01 12 Тракторске грабуље за превртање 
сијена ком   

32032023 01 12 Сакупљач сијена ком   

32034013 01 12 Житни комбајн 'Змај-135' Б ком   

32034023 01 12 Берач за кукуруз 'Змај 224' ком   

32034043 01 12 Моторни круњач, К-150 ком   

32034073 01 12 Линија за вађење шећерне репе ком   

32040013 01 12 Преносна виноградска прскалица, 
леђна, 18 литра ком   

32040033 01 12 Моторна преносна прскалица, 
60-100 литра ком   

32050013 01 12 Самоутоварно-истоварна 
полуприколица за пољопривреду ком   

32065143 01 12 Муљача за грожђе ком   

32070053 01 12 Дио машина за пољопривреду 
(навести спецификацију) ком   

40021033 01 00 Универзални струг са размаком 
шиљака 1500 mm, без прибора ком   

40022013 01 00 Радијална бушилица, без опреме 
(прибора) ком   

40022043 01 00 Универзална алатна глодалица, 
хоризонталног типа, без прибора ком   

40031013 01 00 Брусилица за равно брушење, 
највећа дужина брушења 1000 mm, 
највећа ширина брушења 300 mm 

ком 
  

40031033 01 00 Брусилица чија је тачност 
подешавања до 0,01 mm ком   
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40034053 02 00 Ексцентар преса, двобрзинска ком   

44078013 01 00 Дио за машине алатке ком   

51012013 01 00 Дио машина за металургију ком   

52011013 01 00 Транспортер за рад испод земље ком   

52011013 02 00 Елеватор за рад испод земље ком   

52025023 01 00 Самоходни утоваривач са предњом 
кашиком ULT 160C ком   

52026023 01 00 Багер универзални, Г-1000, дизел 
мотор ком   

52030053 01 00 Машина са посебном функцијом за 
грађевинарство ком   

52040033 01 00 Мјешалица за бетон, 100-150 лит, 
са електромотором ком   

52061013 01 00 Дијамантска зрнаста круна B Ø 86 
mm ком   

52061013 02 00 Дио машина за бушење и 
ископавање ком   

52062013 01 00 Дио машина за обраду земље, 
камена, руда ком   

53013013 01 00 Машина за млинску инустрију ком   

60013013 01 00 Пиштољ ком   

71021014 02 43 Усисивач прашине са прибором, 
700-1000 W ком   

71025024 01 00 Бојлер вертикални, 80 литара ком   

71025024 02 00 Бојлер од 8 литара ком   

71026014 01 43 Термоакумулациона пећ, 2-3 kW ком   

71026044 01 43 Електрична гријалица са уграђеним 
вентилатором ком   

71026054 01 43 Електрична гријалица, инфра, за 
купатило, 1250 W ком   

71028024 01 43 Електрични штедњак са 4 рингле, 
термостатом и пећницом са 
ватросталним стаклом 

ком 
  

71028034 01 43 Комбиновани штедњак (електрика-
плин), са електричном печницом и 
термостатом 

ком 
  

71028044 01 43 Електрична плоча за кување ком   

71030044 01 00 Дио за електричне апарате за 
домаћинство ком   

72011034 01 42 Емајлирани штедњак на чврсто 
гориво са ладицом и поклопцем ком   

72011034 02 42 Штедњак на чврсто гориво са 
регулисаним сагоријевањем ком   

72012054 01 42 Трајно жарећа пећ на чврсто гориво ком   
 
 
 



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