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МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА 
ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 

 
-ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ПРОИЗВОДА- 

 
 

                (4) 
       Шифра статистич. истраживања  
         1 ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ            
               (12) 
 а) Фирма-назив   Матични број јединственог регистра  
   (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица     
                (16) 

    Редни број јединице у саставу  
  уписује назив предузећа у чијем је саставу и свој назив)            

 
 б) Насеље (мјесто)  Телефон             

 

  Улица  Кућни   
број             

 
 в) Област            (20) 
       Област  

 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА Ц-41 ИП 
 

 
Продајна цијена произвођача индустријских производа за извоз је цијена робе 

испоручена на домаћој  граници која укључује трошкове транспорта, трошкове осигурања, као 
и све остале трошкове настале до границе (FOB цијена) а који утичу на јединичну цијену 
производа. 

Цијена се доставља за репрезентативни производ индентичног квалитета који ће се 
највише извозити у дужем временском периоду. 

Учешће извоза у укупној реализацији производа, подразумијева процентуално 
учешће укупног извоза у односу на укупну реализацију производа, на домаћем и страном 
тржишту. 

Шифра артикла је Ваша интерна шифра на основу које је могуће једнозначно 
индентификовати производ.  

  Опис производа треба да буде детаљан и обухвати све битне карактеристике производа 
(назив производа, паковање, евентуална додатна опрема, класа квалитета и сл).   

Информације о трансакцији обухватају све услове уговора под којима се трансакција 
врши (количина, рокови испоруке, услови плаћања, висина попуста односно сви елементи 
уговора који су битни за ниво цијене). 

Цијене се исказују за јединицу мјере која је карактеристична за тај производ.   
Цијена се доставља у валути на дан испоруке робе. 
Уколико нисте у могућности да нам доставите FOB цијену, потребно је обавезно 

навести паритет по ком се врши извоз (EXW, FCA или неки други). 
Такође је потребно навести и земљу у коју се производ извози.  
 



ИЗАБЕРИТЕ ТИПИЧАН ПРОИЗВОД ЗА МJЕСЕЧНО СНИМАЊЕ ЦIJЕНА 
Шифра групе производа (ИНД) Назив групе производа (ИНД) Учешће извоза  у укупној   

реализацији  (%) 
   

Шифра артикла                
(интерна шифра произвођача) 

 
 

 
 Детаљан опис производа 
 (назив, паковање, класа квалитета...) 

 

 

 
Додатне информације о трансакцији 
(тип уговора, количина, висина попуста 
и сл) 

 
 
 

Јединица  
мјере 

Цијена по јединици  
мјере у валути 

Валута Паритет извоза Земља извоза 

     

Шифра групе производа (ИНД) Назив групе производа (ИНД) Учешће извоза  у укупној   
реализацији  (%) 

   

Шифра артикла                
(интерна шифра произвођача) 

 
 

 
 Детаљан опис производа 
 (назив, паковање, класа квалитета...) 

 

 

 
Додатне информације о трансакцији 
(тип уговора, количина, висина попуста 
и сл) 

 
 
 

Јединица  
мјере 

Цијена по јединици  
мјере у валути 

Валута Паритет извоза Земља извоза 

     

Шифра групе производа (ИНД) Назив групе производа (ИНД) Учешће извоза  у укупној   
реализацији  (%) 

   

Шифра артикла                
(интерна шифра произвођача) 

 
 

 
 Детаљан опис производа 
 (назив, паковање, класа квалитета...) 

 

 

 
Додатне информације о трансакцији 
(тип уговора, количина, висина попуста 
и сл) 

 
 
 

Јединица  
мјере 

Цијена по јединици  
мјере у валути 

Валута Паритет извоза Земља извоза 

     

Обавезно попунити: 
Контакт особа   :_____________________________             Брoj телефона   :___________ 


